INFÂNCIA
Menino sorridente
A vida escolheu
Ser tua fada do dente
A revista Barbante deseja um feliz dia das crianças a
todas as crianças do Brasil, inclusive aos adultos que
não deixaram morrer a criança que existe neles.
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Editorial
A Revista Barbante traz, nesta edição de outubro de 2019, o perfume das flores e cantarola a
primavera com os lindos pássaros de Irany Batista. Agradecemos a Irany que, carinhosamente,
nos cedeu as suas fotografias.
Na seção “Artigos”, contamos com a presença de Daynara Côrtes, Janderley Lima, Karoline
Castro junto com Rafael de Azevedo, Sidney Rafael e Vânia Franco junto Washintiane Carvalho.
Na seção “Crônicas”, os brilhantes João da Mata e Emecê Garcia.
Já na seção “Contos”, temos Carolina Batista, Emecê Garcia, Iasmin Luz, Iracema Xavier e
Regina Caires.
Na seção “Cartas”, Rosângela Trajano nos brinda com uma linda carta de amor.
Sempre se fazendo presente na nossa Barbante, contamos com o cordel de Rosa Regis.
Para abrilhantar mais ainda a revista, um ensaio de Beth Iacomini e outro de Mirtes Veiga.
Trazemos, ainda, nesta edição, uma entrevista de Henrique Marques Samyn (UERJ) a Fabio
Mario da Silva (UNIFESSPA/CLEPUL).
Na nossa meiga seção “Poemas” chegam, com os seus versos primaveris, os poetas Aisha
Emanuele, Beth Iacomini, João da Mata, Daniel Bezerra, Aurora Bianchi, Diana Pilatti, Dirce
Carneiro, Eneida Cristinna, Fábio M. Silva, Janderley Lima, Jean Sartief, Kalina Paiva, Luana
Beatriz, Ramon Medeiros, Lucélia Santos, Rosa Regis, Samuel de Mattos, Tânia Lima, Valéria
Pisauro e Karol Castro.
Em “Resenhas”, contamos com Adriana Sacramento e Rivan Gama.
Estreando a nossa seção “Tirinhas”, apresentamos o aracajuano Everton (Pessan) Pereira
Santos que nos ofereceu quatro das suas produções artísticas para esta edição. Gratidão pela
gentileza, Pessan.
E mais uma vez a Revista Barbante, em parceria com a ALAMP (Associação Literária e Artística
de Mulheres Potiguares), traz um dossiê mostrando as artistas visuais, poetisas, cronistas e
ensaístas dessa lindeza de associação que tem disseminado a literatura potiguar Brasil afora.
Parabéns a sua presidenta Flauzineide Moura, que não mede esforços para abrilhantar a
ALAMP.
Boa leitura,
As editoras.
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TERRITÓRIO E TERRITORIALIDADE:
MULHERES MARISQUEIRAS SERGIPANAS EM CENA

Daynara Lorena Aragão Côrtes1

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo central apresentar as experiências adquiridas na aula
campo na comunidade tradicional Carapitanga, no município de Brejo Grande, estado de Sergipe, de modo a
focalizar na atuação das mulheres marisqueiras. Com base em um recorte teórico que enreda a discussão sobre
território e territorialidade, na perspectiva da geografia cultural, discorremos acerca das relações de trabalho,
sobretudo, da divisão entre homens e mulheres na atividade pesqueira, e das identidades associadas ao espaço.
As falas das marisqueiras sergipanas estão postas no decorrer das análises, cujo método segue uma orientação
interdisciplinar.
PALAVRAS-CHAVE: Carapitanga; Mulheres; Território; Territorialidade.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O presente trabalho partiu da experiência em campo adquirida após ida ao município de Brejo Grande,
situado no estado de Sergipe, no sentido leste, a 137 km da capital Aracaju. Como uma etapa curricular da
disciplina “Identidade cultural e territorialidade”, ofertada pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia
da Universidade Federal de Sergipe e ministrada pela profa. Dra. Maria Geralda de Almeida, a metodologia
aplicada correspondeu à exposição teórica de trabalhos relacionados ao debate sobre cultura, identidade,
território e territorialidade e à prática.
O foco dado às mulheres na pesquisa em campo se justifica pela pauta a nível nacional e internacional
levantada com maior força nos últimos anos devido à posição de desvalorização diante das relações de trabalho.
No processo de globalização em que vivemos, pela expansão do mercado estrangeiro em capitalização
do território, os localismos nacionais e regionais, como é o notável exemplo dos debates protagonizados pelos
coletivos afro feministas brasileiros, têm dado o tom à diversidade existente nos discursos que focam nas
mulheres. São esses discursos feitos por elas ou em menção a elas.
1 Graduada em Letras pela Universidade Federal de Sergipe (UFS). Mestranda em Letras – Estudos Literários pelo Programa de
Pós-Graduação em Letras (UFS/PPGL).
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Ao nosso caso específico, mulheres que atuam no mangue, nos vale as informações dado a presença
delas tanto no local de trabalho, quanto nas frentes de mobilização da categoria. Assim, a formação do
Movimento das Marisqueiras de Sergipe é um exemplo do alargamento das possibilidades de criação de redes
de mulheres engajadas.
Importa afirmar inicialmente que a comunidade tradicional escolhida, Carapitanga, cujo nome faz
referência ao peixe ‘luijanus alexandrei’ originalmente brasileiro, de cor verde e amarelo, é formada por
reminiscências quilombolas. Etnicamente, vemos uma população maiormente negra.
Com vistas no quadro apresentado, nos debruçaremos sobre duas categorias, espaço e território, por
meio da iniciação da discussão levantada pelo geógrafo suíço Claude Raffestin (1993). O método utilizado
para leitura dos termos segue uma influência considerável do Michel Foucault (1926-1984), cuja projeção se
estende por diversas áreas, seja nas ciências da natureza e suas tecnologias, passando pelas ciências humanas
e suas tecnologias, até à área da linguagem e códigos.
Depois dessas considerações, fizemos uso dos conceitos de Michel Bassand, didatizados pelo trabalho
desenvolvido da pesquisadora Maria Geralda de Almeida (2008), a respeito da tipologia identitária dos
sujeitos: apáticos e os resignados, os migrantes potenciais, os modernizadores, os tradicionalistas e, por fim,
os regionalistas. Todos esses itens podem ser vistos em Culture et régions d’Europe, do próprio autor, bem
como, no artigo “Uma leitura etnográfica do Brasil Sertanejo”, de Almeida.
No decorrer das reflexões, recortes de falas em primeira pessoa, marcadas pelas respectivas indicações
(A; B e C), narram aspectos particulares e coletivos da comunidade, da atividade pesqueira, assim como, das
relações sociais construídas no contato diário. Apenas três fotos não identificáveis foram anexadas, dado o
resguardo das imagens das mulheres. Além delas, a representação que situa Brejo Grande no estado sergipano.
CARAPITANGA: UMA COMUNIDADE BANHADA PELO MANGUE
“Mas antes de ir ao mar
o rio se detém
em mangues de água parada.
Junta-se o rio
a outros rios
numa laguna, em pântanos
onde, fria, a vida ferve”
(João Cabral de Melo Neto)
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A contagem populacional do município de Brejo Grande, segundo dados do Instituto Brasileiro de
Geografia Estatística (IBGE) em 2018, totaliza 8.264 habitantes. No povoado Carapitanga, a ausência dos
dados em sites institucionais nos faz perceber como a falta de atenção oferecida pelo Estado ainda é uma
situação a ser vencida.
Informações ligadas à localidade, ainda, se encontram, em maior parte sob domínio da prefeitura na
sede. Todavia, lastros que equilibram informações são encontrados por meio da linguagem oral, cuja passagem
de pareceres não oficiais parte das vivências adquiras por anos na comunidade.
Vivências, conforme mencionado, e, não, experiências. Vejamos por quais razões. À primeira categoria,
atribuímos o conceito de um saber adquiro por meio da permanência no lugar, este permeado de relações
sócio emotivas, cuja construção das identidades, seja de modo conflitante ou harmonioso, transita. À segunda
categoria, experiência, atribuímos o conceito prático de assistência, no sentido de enxergar possibilidades de
(re)existência. Portanto, as mulheres marisqueiras estão para a primeira classificação, assim como o grupo de
pesquisa está, respectivamente, para o segundo.
Nos importa compreender o território em sua dimensão sócio-política. Carapitanga é um povoado,
conforme mencionado, do município de Brejo Grande. Se avizinha da comunidade, o mangue, o Rio São
Francisco e as águas oceânicas. A renda da localidade está ligada à venda tanto de mariscos, quanto de peixes. A
movimentação de coleta, processamento e venda acontecem por compradores que vão até o povoado comprar
os produtos, bem como, por meio da leva feita para a sede municipal, obtendo, por conseguinte, outros rumos.
Temos, diante do quadro apresentado, uma comunidade inteiramente ligada à renda advinda do mangue.
Atentemos à localização em mapa da cidade para que, assim, possamos nos situar geograficamente no campo
de pesquisa.

Figura 01. Mapa de localização do município Brejo Grande. Fonte: Bruna Santana (2016)

A população tanto do município, quanto de Carapitanga, é composta em sua maioria por uma população
negra. O fato de termos visivelmente uma comunidade em diáspora, à primeira vista, não é um aspecto
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de indagação, dado a presença massiva étnica negra no estado, sobretudo, nas áreas litorâneas. Todavia,
historicamente, a ascendência se explica pela existência de engenhos canavieiros e de trabalho escravo durante
o período colonial e pós-colonial.
A existência desses espaços de processamento da cana-de-açúcar, no caso específico da região, se
deu devido ao modelo de organização de produção e controle do território, como uma política de dominação
de extração própria do estado sergipano. Estima-se que Brejo Grande sediou cerca de vinte engenhos, cujo
espaço é mencionado na produção artístico-literária do poeta alagoano Jorge de Lima (1893-1953) em “Rio de
São Francisco”. Neste poema, há a citação ao Engenho Mata-Boi e ao Papa-Ovelha.
Segundo o pesquisador brasileiro Jayro Nogueira Luna (2007), a construção do Rio São Francisco,
Opara, é resultado de uma simbologia composta pelo trabalho de homens e mulheres escravizados, da presença
indígena e da dimensão metafórica que a terra traz. Em outro poema, “Onde está o mar?”, vemos a presença
tônica das águas oceânicas, à margem pela praia, como espaço capaz de sorver as impurezas humanas.
Suores salgados e amargos de mergulhadores escravos
se diluíram no mar.
[...]
Sangues salgados e amargos de grandes batalhas navais
desceram para o mar.
[...]
O mar é cada vez mais amargo.
Onde está o mar inocente – propriedade do poeta?
(LIMA, 2016, p. 166).
À luz do lirismo de Jorge de Lima e de João Cabral de Melo Neto, que nos traz o poema “Fábula do
Capibaribe” como epígrafe, avancemos para o conceito de território e territorialidade, uma vez apresentado o
espaço visitado na aula campo.
Para Claude Raffestin, o território se estabelece no espaço. Este é uma espécie de matéria prima,
enquanto que o primeiro é um construto secundário.
O território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida por um ator sintagmático
(ator que realiza um programa) em qualquer nível. Ao se apropriar de um espaço, concreta ou
abstratamente (por exemplo, pela representação) o ator “territorializa” o espaço. [...] O território,
nessa perspectiva, é um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e informação, e que, por
consequência, revela relações marcadas pelo poder. O espaço é a “prisão original”, o território é a prisão
que os homens constroem de si. [...]. Evidentemente, o território se apoia no espaço, mas não é o espaço.
(RAFFESTIN, 1993, p. 143-144)
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Atestamos que o território está dentro do espaço. Por essa razão, a dimensão territorial sempre estará
limitada, se compararmos com a dimensão espacial. A primeira não se estabelece com medição cartográfica.
Ela, no entanto, acontece por meio das relações de poder estabelecidas. Territorialidade, segundo a visão
do geógrafo suíço: “[...] adquire um valor bem particular, pois reflete a multidimensionalidade do “vivido”
territorial pelos membros de uma coletividade, pelas sociedades em geral.” (RAFFESTIN, 1993, p. 158).
Afastando-se do norte-americano, dos Estados Unidos da América (EUA), Edward T. Hall (19142009), com a crítica da situacionalidade, Raffestin abre o campo da discussão, afirmando logo inicialmente
que as noções de territorialidade são complexas e muitas vezes distintas, se analisadas comparativamente. Ele
a define próximo da significação dada ao termo “relação”.
Em suas palavras: “A vida é tecida por relações, e daí a territorialidade poder ser definida como um
conjunto de relações que se originam num sistema tridimensional sociedade – espaço – tempo.” (RAFFESTIN,
1993, p. 160)
O pesquisador brasileiro Marcelo Lopes de Souza, ao fazer menção às diferenças postas entre o conceito
de “lugar” e território, automaticamente, dialoga com o de territorialidade.
O lugar [é] a dimensão cultural-simbólica e, a partir daí, as questões envolvendo as identidades, a
intersubjetividade e as trocas simbólicas, por trás da construção de imagens e sentidos dos lugares
enquanto espacialidades vividas e percebidas, dotadas de significado [...] o lugar está para a dimensão
cultural-simbólica assim como o território está para a dimensão política.” (SOUZA, 2013, p. 115)

Embora tenha sido feita a distinção entre as duas categorias, Souza afirma haver uma variação entre
elas. É possível existir no “lugar” relações de forças que se defrontam. O exemplo dado pelo autor é a existência
de movimentos sociais que lutam por direito à moradia na mesma localidade, cujo ato de perceber e viver se
estabelecem como qualquer outro ocupado. Nesse mesmo ambiente, relações sociais são estabelecidas e, a
partir disso, novas significações são atribuídas.
Não existe, nessa concepção, a expressão “não lugar”, pois, desde que haja rastros de humanidade no
espaço, há significações diversas sobre o mesmo referente. Isso tanto está para as comunidades tradicionais,
centro urbanos, periferias, quanto para shoppings centers, aeroportos, entre outros exemplos que foram por
muitos estudiosos analisados como “não lugares”, tendo em vista a padronização do espaço, onde a localização
é possível ser realizada por qualquer pessoa no mundo.
Nos importa analisar o conceito de “lugar” e “território” em Souza porque em Carapitanga, comunidade
em destaque, além das significações atribuídas por cada morador e moradora, existe o Movimento das
Marisqueiras de Sergipe que atua e leva de forma sindicalizada as emergências da comunidade em outras
instâncias de poder.
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Esse movimento mantém estreitos laços, inclusive, com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST) e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST). Vejamos identificação usada por uma das
líderes que nos recepcionou:

Figura 02. Camisa de identificação do Movimento das Marisqueiras de Sergipe usada pela marisqueira C. Fonte:
Daynara L. A. Côrtes (2018)

Vale perceber como há uma variação entre os opostos. Essa oposição pode ser percebida na relação
de amor e ódio estabelecida no mangue. Ao passado que ele é o local que explora, por haver uma dedicação
inteiriça e sem nenhuma proteção em direitos trabalhistas, é a partir dele que as famílias se alimentam. Essa
oposição também pode ser vista por meio da tipologia sucedida de Michel Bassand. Ora vemos a indiferença
ao se tratar da (re)existência do lugar, ora vemos o engajamento de pessoas ligadas à tradição local.
CARAPITANGA: UMA COMUNIDADE LABORADA POR MULHERES
“Ô Maria Marisqueira que tu fazes?
Quem é tu?
Tiro lama viro dama
Despinico sururu”
(Desa)

Com base nos elementos identitários que se relacionam intimamente com o território, conforme
defendido por Michel Bassand, a pesquisa centrada nas mulheres marisqueiras que compunham a comunidade
chamada Carapitanga foi capaz de identificar dois perfis comuns. São eles, os apáticos, em menor número, e
os tradicionalistas, em maior número.
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Nas palavras da pesquisadora Maria Geralda de Almeida, reescrevendo as terminologias de Bassand,
os apáticos ou resignados são aqueles que “destacam-se pela atitude passiva e por não se identificarem com
os interesses locais e territoriais” (2008, p. 320). Enquanto que os tradicionalistas são “ dotados de uma
identidade histórica, patrimonial e emblemática muito forte, são os que reivindicam um projeto territorial
consistente para congelar a região em seu estado de desenvolvimento atual” (2008, p. 320).
Muitas mulheres, no decorrer da aula campo, deram relatos da vida na comunidade, em relação
ao trabalho realizado, à divisão das funções com homens e, até mesmo, às dificuldades vividas nas duas
esferas da vida, no âmbito do espaço privado e público. Em experiência adquira por meio das cinco horas
aproximadamente, as narrativas recorriam sempre ao lugar da relutância à falta de reconhecimento do Estado,
portanto, da ausência de políticas públicas, embora reconhecida a importância do seguro defeso do pescador.
É esse um compromisso estabelecido pelo estado sergipano, cuja obrigatoriedade se estende em território
nacional, de suprir a necessidade do custeio da família no período em que não é permitido a continuidade da
extração de peixes e mariscos. Garantia adquirida por meio da Lei Nº 10.779, de 25 de novembro de 2003.
Todavia, mesmo com a conquista legislativa, alguns problemas persistem, dos quais inclui, até mesmo, o
atraso no pagamento equivalente a um salário mínimo.
A inexistência da concessão de uma infraestrutura básica em condições adequadas de trabalho torna
o ofício cada vez mais doloroso. Essa é a conclusão na maioria das falas identificadas. Víamos uma unidade
narrativa, se comparadas as falas ouvidas e copiadas para análise. No entanto, alguns discursos fugiam da
linha esperada e davam novas significações ao território.
Destacamos, portanto, a fala de três mulheres marisqueiras identificadas como A, B e C. Com a seleção,
embora tenhamos dado espaço para ouvir outras marisqueiras presentes no encontro, a atenção dada às três
foi feita devido ao diálogo preestabelecido por um dos integrantes do grupo de pesquisa, o geógrafo e aluno
da turma Heberty Ruan da Conceição Silva, que já vem realizando trabalho de pesquisa na comunidade como
foco da dissertação de mestrado em andamento.
Por meio dos diálogos realizados assim que o grupo de pesquisa chegou, passando pela viagem a barco
sobre o mangue que alimenta a comunidade, até chegar o horário de almoço, este realizado coletivamente e
feito pela mulher mais velha da moradia em que nos recepcionou, podemos fazer o recorte de algumas falas.
Inicialmente, B nos recepcionou, relatando as dificuldades encontradas após diagnóstico de uma
doença de pele, cuja reação tem impedido a sua volta ao trabalho no mangue. Dito isso, ela expor de imediato
a divisão do trabalho entre homens e mulheres na comunidade. A marisqueira afirmou: “As mulheres pegam
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sururu, aratu, camarão, vermelha, tainha e ostra. Os homens pegam caranguejo” (B, 2018). Na continuidade,
verbalizou as seguintes afirmações: “Quem trabalha no mangue não para”; “Passa fome quem é preguiçoso”;
“Viver na praia é viver no mangue” (B, 2018).
Anexamos, pois, a apresentação breve de uma das marisqueiras na coleta de mariscos. Segue arquivo:

Figura 03. Marisqueira C na coleta de mariscos. Fonte: Patrícia Quirino Rocha (2018)

Na sequência, direcionamos o diálogo, a partir das perguntas espontâneas, de modo a focar na relação
entre o mangue e a garantia da sobrevivência não somente de quem vive nele, como também dos filhos que
ainda não desempenham a função como obrigatoriedade diária. Feito isso, uma outra marisqueira, identificada
como C, também representante do Movimento das Marisqueiras de Sergipe, interviu: “O mangue tem o poder
curador. No dia que eu não vou no mangue, fico doente” (C, 2018).
O momento de lazer vê-se, de acordo com as falas, associadas ao mangue, dado a colocação de A em
um dos momentos de diálogo, como segue: “O momento de divertimento é o de quebrar o sururu. Esse, a gente
já tá descansando na sombra”. (A, 2018). Feito uma pequena pausa, C interferiu e afirmou: “A gente também
se diverte no mangue. A gente canta. Cada uma tem a sua vez” (C, 2018).
O momento de fabulação é realizado como forma de ressignificar e redimensionar o trabalho, tornando-o
menos cansativo. Antonio Candido, em “O direito à literatura”, menciona a íntima relação entre o ser humano
e a ficção. Para ele, não existe ninguém capaz de passar, sequer, um dia sem ter contato com momentos de
imaginação criativa.
É com essa justificativa que o autor defende a arte e a diversão como bens fundamentais, assim como
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a água, alimentação e moradia. A arte, não só identificada pelo texto literário, se encaixa na categoria de “bens
incompreensíveis”, ou seja, são aqueles que não podem ser negados a ninguém.
Quando negada, isso pode ter um efeito mutilador das identidades. Quando permitida, a arte tem o
poder humanizador, pois, só através dela é possível viver outras experiências. Esse é um campo profícuo,
cuja linha de pensamento foi fonte de grandes formulações teóricas, além da geografia, a exemplo do termo
“desterritorializar”, dentro da perspectiva positiva de viver a experiência do outro, formulada com maior
notoriedade na área da filosofia por Gilles Deleuze e Félix Guattari.
Nos importa, em específico, compreender como o momento de fabulação, descanso por meio da música
cantada e alternada nas vozes das mulheres marisqueiras, ressignifica o trabalho. Ainda na visão de Candido:
A criação ficcional ou poética, que é a mola da literatura em todos os seus níveis e modalidades, está
presente em cada um de nós, analfabeto ou erudito, como anedota, causo, história em quadrinhos,
noticiário policial, canção popular, mola de viola, samba carnavalesco. Ora, se ninguém pode passar
vinte e quatro horas sem mergulhar no universo da ficção e da poesia, a literatura concebida no sentido
amplo a que me referi parece corresponder a uma necessidade universal, que precisa ser satisfeita e cuja
satisfação constitui um direito. (CANDIDO, 2011, p. 177)

Se não existe a concessão de outras formas artísticas, existe a criação ou a reinvenção de um novo fazer
laboral. Este embalado ao som das vozes femininas, das aves que sobrevoam o mangue, ao som do motor e
do latido dos cachorros que indicam chegada ou partida. Na composição de Arnaldo Antunes, Sérgio Brito e
Marcelo Fromer: “Diversão e arte/ Para qualquer parte” (1987).
O cantar tanto tem a interpretação posta acima, quanto traz novas percepções de sentido ao lugar,
conforme defende o geógrafo Yi-Fu Tuan (1980). Segundo o estudo desenvolvido por ele, é possível fazer
leituras do mesmo ambiente partir do que poderíamos chamar de geografia dos sentidos.
Enviesado por essa ótica, seu estudo segue uma abordagem baseada no vivido e percebido. Todavia,
ela estará muito mais ligada ao afunilamento dos sentidos natos do ser humano: visão, tato, audição, olfato e
o paladar.
Por meio das falas e no que surgia como referente com mais frequência, destacamos dois: visão e
audição. Para Tuan, o ser humano é, predominantemente visual e, para que ele se desenvolva bem, é preciso,
pois, “[...] tempo e a experiência, entretanto, são necessários para o desenvolvimento da visão tridimensional”
(1980, p. 140). É a visão que descortina as primeiras paisagens que culminarão na interpretação iniciante.
A observação não está isolada dos outros sentidos. Tuan afirma que ambos sentidos, visão e audição,
trabalham justos com o esforço de perceber o mundo. O geógrafo defende: “O próprio espaço se contrai,
porque nossa experiência de espaço é aumentada grandemente pelo sentido auditivo, que fornece informações
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do mundo além do campo visual.” (TUAN, 1980, p. 143). Para as marisqueiras entrevistadas, a ausência de
ruídos próprios da cidade, associada ao silêncio do mangue interrompido pelo som dos passados é a sensação
mais aprazível de toda a labuta. Ao findar o trabalho, o som dos cachorros anuncia o início da noite.
No sucedido, a relação de amor e ódio mais uma vez é retomada. Ela pode ser percebida, quando a
referência feita ao mangue tanto faz menção à garantia da alimentação diária, trazendo a citação às doenças.
Assim, B afirmou a oposição existente entre campo versus cidade, ambos representados pela
comunidade Carapitanga e Aracaju: “Na cidade, tudo é no peso. Aqui sempre tem alguma coisa pra comer”.
(B, 2018). Mais adiante e ainda dentro dessa relação de oposição, narrou a presença cada vez mais frequente
de “viveiros”, cujo cultivo em cercas tem dificultado tanto a realização do trabalho delas, quanto tem baixado
a qualidade do produto.
Segundo A: “Camarão no viveiro é maior, mas é ruim. O camarão do lado de cá é mais gostoso que
o camarão do prefeito” (A, 2018). A menção à figura política se deu devido à compra em grande escala e a
contratação de mão-de-obra para sustentar a atividade de carcinicultura cada vez mais forte no território.
Em combate a isso e ao modelo de urbanização feroz, da qual desde o município da Barra dos Coqueiros
até entrada do município de Brejo Grande é forte, B relatou: “Eu gosto de manter a tradição trabalhando no
mangue” (B, 2018).
O mangue por muitas vezes recebe uma característica fortemente associada à personificação. Prova
disso são as referências feitas com o intuito de exibir as várias faces dele. A afirmou: “O mangue engana. Eu
tenho medo de me perder nele” (A, 2018).

Figura 04. Marisqueira A na coleta de mariscos. Fonte: Patrícia Quirino Rocha (2018)

Alguns mitos que circulam na comunidade e enredam o trabalho foram mencionados. Dentre eles, vale
o destaque ao “fogo corredor” e o dia de “coleta da lua”. O primeiro simboliza uma força extraída do mangue
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capaz de derrubar o pescador do barco, quando não está satisfeito com sua presença. Ele aparece, geralmente,
em período defeso, cuja insistência da coleta significa um risco para a existência das espécies.
A “coleta da lua”, respectivamente, está associada aos pescadores e pescadoras mais velhos,
protagonizado em sua maior parte por homens, orientados pela natureza. É possível saber, nessa perspectiva,
quando o mangue está propício para um bom dia de coleta.
Além dos mitos, dificuldades narradas acerca da manutenção da saúde do corpo feminino foram
destacadas. Os dias de trabalho, se observados comparativamente entre homens e mulheres, por exemplo, são
mais curtos para as marisqueiras, pois eles são medidos de acordo com o ciclo natural. Este é contabilizado a
partir do término da menstruação até início do próximo período. As marisqueiras, diante disso, perdem cerca
de quatro a cinco dias, quando respeitam o repouso. Por forças da necessidade, é riscoso, segundo elas, mas é
preciso manter a atividade. Como consequência, alguns riscos à saúde são corridos. Destaca-se o “cansanção
do mangue”, podendo ocasionar extrema coceira vaginal.
A menstruação e o mangue, na visão tanto de A e B, quanto de C, são incompatíveis, pois, o momento
de repouso do corpo não pode ser violado. Quando interrompido, a vulnerabilidade se torna ainda maior. O
sinal de sangramento é a interrupção de um período próprio do útero. Como o contato com o mangue atinge
diretamente partes íntimas, pela profundidade de lama que atinge até os seios, a depender da localidade, a
preocupação é uma constante na vida das mulheres marisqueiras.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A remate das discussões teóricas sucedidas ao lado das narrativas em recortes destacadas no decorrer
do trabalho, podemos perceber como a atividade de extração de mariscos no mangue que abraça a comunidade
Carapitanga condensa aspectos próprios da organização social e de trabalho entre mulheres e homens. Enquanto
as mulheres precisam de um tempo maior para processamento dos produtos, a exemplo do sururu, destacado
pela maior quantidade vendida pelas trabalhadoras em exercício, os homens atuam na coleta e venda dos
caranguejos com menor prazo.
Não nos vale a análise do ponto de vista avaliativo, uma vez que a autonomia da comunidade gera tanto
a produção que alimenta as famílias, quanto a composição cultural que dá cor ao lugar por décadas. Contrário
a isso, é importante perceber como as relações são construídas dentro de um território marcado por contínuas
transformações.
Algumas forçosamente realizadas, como é o caso da expansão de domínio do território pela iniciativa
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privada, outras de modo espontâneo, a exemplo da própria modificação do ambiente por fatores naturais.
Destaca-se, ainda, o aumento da salinização do Rio São Francisco e a instalação das usinas, as quais provocaram
a quase inexistência, na atualidade, do cultivo de arroz.
O dinamismo cultural é de ordem nato, uma vez que as possibilidades de organização dos seres
humanos em sociedade podem ser diversas. Se observamos em um recorte histórico as mudanças acontecidas
em termos de modos de vida em comunidades tradicionais no Brasil, a citar o exemplo de indígenas Xocós
da comunidade de Ilha de São Pedro em Porto da Folha, no mesmo estado de Carapitanga, veremos uma forte
presença do modelo urbano importado e reinventado a partir das necessidades locais, para além da presença
religiosa do catolicismo.
A desmitificação da ideia de uma cultura estática, portanto, cristalizada no tempo deve ser a primeira
preocupação no desenvolvimento da pesquisa. Enviesada por essa ótica, Maria Geralda de Almeida, em
“Diáspora: viver entre-territórios e entre-culturas?” (2009), explica a naturalidade com a qual o processo
acontece. Ela defende: “[...] as diferenças são efeitos de uma relação e reforça-se a ideia de que somente a
cultura determina os comportamentos. Dessa forma, esquece-se o papel que desempenham outros grupamentos
sociais” (p. 320).
Mesmo que Almeida esteja focando na situação diaspórica de imigrantes brasileiros na Espanha,
essa orientação é válida, principalmente, pelo fato de estarmos diante de uma comunidade de reminiscências
quilombola, sendo possível a aceitação identitária de origem ou negando influências que remetam à etnia e/
ou aos costumes.
Diante disso, o debate sobre questões de identidade, território e territorialidade, conforme explicitado
inicialmente, entra em confronto com as relações de poder. Elas podem acontecer de modo impositivo pelo
mercado, a partir do modelo de produção e consumo capitalista, o qual nos comprime, mas também pela
oposição de gêneros, especialmente, no tocante à primeira categoria. O patriarcado como parte da estrutura
social acaba remodelando outros tipos de dominação, cujo agravante pesa e se estende maiormente à mulher.
Como a vertente da geografia cultural foca também nas transformações do espaço a partir das interações
construídas, compreender o território a partir tanto das relações de forças estabelecidas, quanto das percepções
dos sujeitos sobre o lugar, conforme defendido pelo pesquisador brasileiro Marcelo Lopes de Souza (2013),
abre o leque de releituras sobre as territorialidades. Portanto, as vivências adquiridas com o passar dos anos,
assistindo às transformações e refletindo internamente cada uma delas, fazem surgir distintos territórios na
concepção de cada integrante.
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Dificuldades enfrentadas diariamente como a situação de risco em salubridade alta e o rendimento
baixo nos últimos anos com a quantidade cada vez mais escassa de mariscos para extração exibem como o
ofício é, na atualidade, um ato de resistência. A expansão do cultivo de frutos do mar em cativeiro tem sido,
em maior escala, o grande causador de perda do espaço, uma vez que a compra de terrenos que avizinham o
mangue vem servindo cada vez mais como produto de compra e de venda.
Não se pretende afirmar que há Carapitanga(s) distintas. Existe, no entanto, leituras diversas do
mesmo território. A relativização se encontra no linear das experiências pessoais, cuja interpretação transita
entre a dualidade posta: dependência versus compromisso. A primeira se estabelece pela luta na garantia
de sobrevivência, pois, se não fosse a atividade pesqueira, não haveria alternativas de trabalho. A segunda
está relacionada ao passado, portanto, à memória, cuja atividade está ligada à identidade familiar, ou seja, à
tradição que formou e forma gerações.
Mais uma vez, nos parece oportuno as palavras do pesquisador Souza citado, pois, é “[...] o lugar como
um espaço percebido e vivido, dotado de significado, e com base no qual desenvolvem-se e extraem-se os
“sentidos do lugar” e as “imagens do lugar”. (2013, p. 114).
Se o modelo organizacional urbano bloca cada vez mais os locais de moradia, a comunidade expande as
interações. É dessa forma, pois, que a paisagem da comunidade de reminiscências quilombola nos oferece uma
divisão “desmurada”, ou seja, sem barreiras de um local de morada para outro. É tão perceptível essa relação
que, ao chegar, podemos ver a transição nos espaços, principalmente, feita por crianças sem interrupções.
Todavia, mesmo diante dessa aparente liberdade, encontramos no lugar ainda muito evidente a escassez de
infraestrutura em saneamento básico.
A dialeticidade, a qual evidencia a oposição entre riqueza e pobreza, é mencionada também pelo
geógrafo Milton Santos em A urbanização brasileira (2013). Vemos em Carapitanga ao mesmo tempo a
abundância da produtividade do solo, principalmente, no cultivo de frutas como manga e caju, ao passo que
ouvimos também relatos das moradoras em menção à fome. É esse, o “[...] jogo dialético entre a criação de
riqueza e de pobreza sobre o mesmo território” (p. 60). Essas dificuldades, entremeadas de contradições,
refletem na construção das identidades, cuja transição pode acontecer pelos extremos.
Tanto existe o engajamento, quanto existe a apatia às relações de poder estabelecidas no mesmo
território. A taxa de natalidade, mesmo sem poder ser comprovada por dados, pela ausência da informação no
IBGE, pode ser vista a olho nu pela presença massiva de crianças.
Importa as seguintes questões: serão elas as responsáveis pela permanência e manutenção do trabalho
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no mangue? Continuarão comprometidas com a atividade pesqueira? No linear dessas questões sem respostas
imediatas, o tempo corre e a vida acontece. Nas palavras do poeta nordestino citado como epígrafe: “[...] a
vida ferve”.
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DESAFIOS DO CUMPRIMENTO DE METAS E ESTRATÉGIAS DO
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Janderley Costa de Lima
RESUMO

O presente artigo discute alguns elementos da política pública educacional, com foco no Plano Municipal de
Educação (PME) e os desafios relacionados ao cumprimento de suas metas e estratégias. O desenvolvimento
do estudo apresenta um breve histórico de construção do Plano a nível Nacional e Municipal, considerando
os atores envolvidos nos diferentes momentos do processo. O conteúdo do texto é importante, pois analisa
os caminhos para o cumprimento das metas e estratégias através dos regimes de colaboração e cooperação.
Também avalia o PME como uma política educacional e a qualidade da educação numa perspectiva reflexiva e
participativa. As Metas e Estratégias e os avanços educacionais no município. O Plano Municipal de Educação
como um paradigma peculiar para promoção social de todos envolvidos.
Palavras-chave: Política educacional. Metas e estratégias. Educação municipal.

ABSTRACT

This article discusses some elements of public educational policy, focusing on the Municipal Education Plan
(PME) and the challenges related to the achievement of its goals and strategies. The development of the study
presents a brief history of construction of the Plan at National and Municipal levels, considering the actors
involved in the different moments of the process. The content of the text is important as it analyzes the ways
to achieve goals and strategies through collaboration and cooperation schemes. It also evaluates the PME as
an educational policy and the quality of education in a reflective and participatory perspective. The Goals
and Strategies and the educational advances in the municipality. The Municipal Education Plan as a peculiar
paradigm for social promotion of all involved.

Key Word: Educational policy. Goals and strategies. Municipal education.

1. INTRODUÇÃO
Sabemos que a busca por uma educação de qualidade nos convida a refletir e, sobretudo, discutir sobre
os espaços de participação da comunidade escolar e o acompanhamento dos processos nos moldes de uma
gestão democrática.
O tema dessa investigação se relaciona com a construção do Plano Nacional de Educação e sua
exigência para que os estados e municípios também desenvolvam seus planos. Especificamente, a necessidade
de acompanhamento e fiscalização como um princípio republicano desenhou o escopo do estudo, em que
discutiremos os desafios do cumprimento das metas e estratégias estabelecidas no Plano Municipal de
Educação sob a perspectiva de uma análise crítica e dialética.
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Consideramos esse tema importante para toda sociedade, já que o acompanhamento das ações
públicas, e as garantias para tal, são fundamentais ao desenvolvimento qualitativo dos processos democráticos,
implicando, também, no amadurecimento do olhar sobre construção da educação brasileira.
Partindo dessa conjuntura, a problemática que orienta a pesquisa parte da dificuldade dos entes
federados de cumprir todas metas e estratégias estabelecidas nos Planos de Educação. Neste sentido, o
trabalho direcionar-se analiticamente diante dos desafios de proporcionar um desenvolvimento educacional,
contribuindo na construção, acompanhamento e fiscalização no cumprimento das metas e estratégias, que são
mediadas e organizadas através da concretização do regime de colaboração.
Portanto, este trabalho e suas ações contribuirá para melhoria da educação, conscientizando todos
cidadãos na melhoria dos índices educacionais, assim como também, ampliar os horizontes de uma educação
de qualidade, justa e democrática.

2. HISTÓRICO DA CONSTRUÇÃO

2.1 – PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

No Brasil, é possível verificar nas últimas décadas uma ampliação no cenário educacional, que vem
ocorrendo em sua trajetória, trazendo grandes conquistas e mudanças confiando no aspecto legal à garantia de
ser cidadão que possui direitos perante a sociedade e assim assegurados através da Educação e da formação.
Dessa forma, em termos de legislações a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) em seu Art. 205 afirma que “[...] a educação é direito de todos, que é dever do estado[...]”. Ao analisar esse artigo podemos cumprir a Constituição Federal de 1988 de forma coerente com o Plano Nacional de Educação (PNE) que propõe
diretrizes, metas e estratégias para a política educacional brasileira para um período de dez anos.
Nesse sentido, com as diretrizes, metas e estratégias propostas podemos ter novos olhares nas discussões e nas políticas públicas educacionais. O segundo Plano Nacional de Educação-PNE foi aprovado através
da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, e sua duração será de dez anos. Traz para cumprimento 20 metas e
254 estratégias organizadas de forma orgânica ao conjunto de propostas.
Após a aprovação do PNE que definiu as necessidades de cada nível de ensino, coube aos Estados
elaborarem seu Plano Estadual de Educação (PEE), sempre articulado e em consonância ao Plano Nacional
de Educação com a finalidade de promover transformações qualitativas na educação que é desenvolvida pelo
próprio estado, assim como também, coube aos municípios elaborar e desenvolver ou reelaborar seu próprio
plano, visando a real necessidade de cada município. Segundo a Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 (BRASIL, 2004), no Art. 08 declara que:
Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar seus correspondentes
Planos de Educação, ou adequar os planos já aprovados em Lei, em consonância com
as diretrizes, metas e estratégias previstas neste PNE, no prazo de 1 (um) ano contado
da publicação desta Lei.
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Assim como o PNE e o PEE é elaborado a cada dez anos, os PMEs também seguem a mesma orientação e entrou em vigor no ano de 2015 também com a duração decenal.
O Ministério da Educação- MEC, em 2014 disponibilizou material de orientação através de um caderno para a Elaboração do Plano Municipal de Educação dos municípios declarando que o “PNE e os planos de
educação do estado e do município onde ele mora devem formar um conjunto coerente, integrado e articulado
para que seus direitos sejam garantidos e o Brasil tenha educação com qualidade e para todos” (BRASIL,
2014). Através das orientações e mobilizações de forma articulada entre os entes federados e todas as instâncias representativas do setor educacional, direcionado em torno de um trabalho sistematizado envolvendo
todas autarquias para definição das ações.
Diante da aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE), que foi uma grande conquista de toda
sociedade brasileira, sendo um avanço da política educacional para alavancar a realidade e transformar o
futuro do país. Sabemos que buscar consensos diante das políticas públicas sem pensar num plano de governo
e sim um plano de estado permanente é um desafio no quadro político em que se encontra nosso país.
Mas às atuais necessidades do Brasil exigem esforços de todos para implantação e implementação de
um Plano que busque resolver as desigualdades existentes no meio social e diante dos processos da absorção do
conhecimento, pois implica enorme desafio para os entes federados em agir de forma articulada, colaborativa
e cooperativa em consonância às metas e estratégias dos planos.
Portanto, o Plano Nacional de Educação garante um planejamento para uma Educação de qualidade e
contribui para um efetivo desenvolvimento da revolução do conhecimento, da igualdade e do equilíbrio social.

2.2. PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

O Plano Municipal da Educação–PME representa a evolução da Educação fundamentada na caminhada
e no que pode ser projetado para o setor educacional. Significa uma orientação da Política Educacional
contemplando as diretrizes, metas e estratégias de ação, para os setores público e privado de ensino, em todos
os níveis, etapas e modalidades.
Para que os municípios elaborassem e aprovassem seus planos, com metas articuladas às metas
nacionais, o Ministério da Educação através da Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino (SASE)
atuou em conjunto com o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e com a União Nacional
dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), criando uma Rede de Assistência Técnica de Avaliadores
Educacionais, que orientou as Comissões Coordenadoras dos municípios neste trabalho realizado em todo o
país. Através dessa orientação o PME começou a ser elaborado e discutido de forma participativa e democrática.
A participação coletiva no processo de elaboração, monitoramento e avaliação de uma Lei tão importante
para nossa sociedade é permitir uma visão ampliada de todos os processos, problemas e possibilidades em
que apresenta a educação, sendo assim, passa a gerar compromissos e responsabilidades comprometendo os
governos com sua execução e a sociedade, de maneira geral, com seu acompanhamento e monitoramento.
Partindo do princípio de que todos deveriam assumir a responsabilidade de construir o Plano Municipal
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de Educação, o pequeno município de Lagoa de Pedras/RN, que conta com cerca de 7 mil habitantes, teve
a elaboração do PME marcado pelo protagonismo de toda a comunidade. A rede educacional conta com
quatorze (14) escolas municipais, atendendo da educação infantil ao 9º ano do ensino fundamental, além da
educação de jovens e adultos, uma (01) escola estadual que atende do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano
do ensino médio e uma (01) escola da rede privada que atende da educação infantil ao 9ª ano.
Diante deste contexto o processo inicial partiu do estudo da legislação e do Plano Nacional de Educação
analisando as metas e estratégias para o município segundo as especificidades e a realidade local, percebeu-se
que era necessário aprofundar o conhecimento sobre as questões relacionadas à legislação e financiamento.
Nesta construção foram realizados estudos minuciosos e discutidos em audiências públicas tomando
como princípio norteador o Plano Nacional para dá legitimidade ao Plano Municipal de Educação. Esse
trabalho tornou-se importante como ferramenta principal contra a descontinuidade das políticas, pois orientam
a gestão educacional e referenciam o controle social e a participação cidadã.
O Plano Municipal de Educação de Lagoa de Pedras estar sintonizado com os desafios locais, regionais e
nacionais, por isso é fundamental que todo processo de elaboração, revisão e monitoramento seja contemplado
a pluralidade de vozes e olhares sobre a educação.
A participação dos gestores, e especialistas em educação, foi essencial para fortalecer a opinião de
toda a comunidade escolar, ou seja, professores, coordenadores, merendeiras, secretários, agentes de apoio da
escola, estudantes, pais, mães e responsáveis.
Todo esforço de discussão e de aprovação com a participação popular do Plano Municipal de Educação
foi visto como uma conscientização da sociedade em prol da conquista do direito à educação de qualidade para
todos no contexto de construção de uma política de estado.
Para tanto, construir o PME e aprovar foi apenas o começo de dar continuidade a uma política pública
que vêm buscando uma sociedade igualitária e inclusiva, preservando os direitos de todos cidadãos.

3- CAMINHOS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS E ESTRATÉGIAS: REGIME DE
COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO

O regime de colaboração é uma estratégia para regulamentar a relação entre os sistemas de educação. No
artigo 23 da Constituição Federal de 1988 apresenta esta nomenclatura de regime de colaboração entre os três
entes federados: União, Estados, Distrito Federal e Municípios, dotados de autonomia política, administrativa
e financeira.
A Constituição Federal teve como inspiração a experiência constitucional alemã, onde se origina
ideia do federalismo cooperativo. No entanto, o modelo de federação brasileiro tem sua particularidade, o
município aparece como ente federado. Essa característica passou a exigir novos arranjos políticos, trazendo
a descentralização e um grande número de competências conjuntas entre as três instâncias federativas.
Entender essas competências é importante apontarmos a distinção entre coordenação e colaboração federativa,
pois previstos na Constituição os convênios de cooperação e consórcios, são confundidos com regime de
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colaboração, mesmo sendo os consórcios, uma forma de colaboração não representa uma gestão sistemática
dos serviços. (ARAÚJO, 2010) aponta:

Dado que o regime de colaboração é nada mais que a gestão associada de serviços, os convênios
e consórcios são instrumentos que viabilizam, de algum modo (ainda que precário e não
sistemático) esse instituto, porém ao contrário do regime de colaboração, não necessitam ser
regulamentados por lei complementar (p.239).

Partindo do pensamento de buscarmos uma educação de qualidade é que os entes responsáveis por essa
educação cumpram os deveres para melhoria educacional.
Na Emenda constitucional nº 19/98 e a Lei 11.107/2005 estabeleceram a possibilidade de um acordo
entre os entes federados, por meios de consórcios e convênios de cooperação para execução dos serviços
comuns. Esses acordos entre os diferentes entes federados podem proporcionar investimentos amplo através
das divisões das responsabilidades.
A diferenciação entre os regimes de colaboração e cooperação, o primeiro pode ser instituído e
celebrado através de consórcios públicos, já o de colaboração é “obrigatório” e não vulnerável a uma “possível
adesão”.
Para Werle (2006, p.23) mostra o significado da palavra “regime” oriunda do latim: regimen, que é
definido: modo de administrar, regra ou sistema, regulamento, já colaborar é definido ela autora: trabalhar na
mesma obra, cooperar, interagir com outros. Podemos entender que o regime de colaboração como normas,
sendo a articulação dos entes federados.
A Lei de Diretrizes e Base da Educação – LDB de nº 9394/96 em vários artigos incorpora a ideia do
regime de colaboração onde incidem sobre os temas: Ensino fundamental, Sistemas de Ensino, papel dos
estados e formação dos profissionais da área. No artigo 10 é mencionado o que cabe ao estado:

II – definir, com os municípios, formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem
assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida
e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do poder público.

Diante do exposto, percebemos a grande importância do cumprimento do regime de colaboração entre
os entes federados. No Estado do Rio Grande do Norte o regime de colaboração entre estado e municípios
referente ao Transporte Escolar é bem definido onde os municípios realizam adesão ao PETERN (Programa
Estadual do Transporte Escolar do Estado do Rio Grande do Norte). Com esta parceria o governo do estado
repassa valores em reais bimestralmente de acordo com o Plano de Aplicação e o Cronograma de desembolso.
Assim o município transporta alunos residentes em área rural para o meio urbano, garantindo a educação e o
direito da igualdade de condições de acesso e permanência na escola e da gratuidade do ensino público nos
estabelecimentos oficiais.
O regime de colaboração também estava presente no antigo Plano Nacional de Educação aprovado
em 09 de janeiro de 2001, conhecido também como lei 10.172/2001, ele apresentava no capítulo da Gestão a
seguinte redação:
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aperfeiçoar o regime de colaboração entre os sistemas de ensino com vistas a uma ação
coordenada entre entes federativos, compartilhando responsabilidades, a partir das funções
constitucionais e supletivas e das metas do Plano Nacional de Educação. (BRASIL, 2001)

No atual Plano Nacional de Educação para cumprimento das maiorias das metas e estratégias toma
como norte este regime e que deve estar consolidado para que se alcancem os avanços necessários para uma
educação de qualidade. No cenário atual, o Plano de Ações Articuladas -PAR funciona como um instrumento
importante para contribuir com o regime de colaboração entre a União, Estados e Munícipios.

4 – POLÍTICAS EDUCACIONAIS E A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO
As políticas educacionais para alcançarmos uma educação de qualidade apresentam diversos aspectos
para o fortalecimento da gestão municipal de educação, suas práticas educativas que propiciem qualidade à
educação, assim como também, a influência da gestão na qualidade da educação municipal.
Através do olhar do gestor de educação municipal, a qualidade da educação apresenta grandes desafios
a serem enfrentados na atual realidade brasileira. A partir de 2014 com a aprovação do Plano Nacional de
Educação e de 2015 com a aprovação dos Planos Estaduais e Municipais nos apresenta uma sinalização de
expectativas para alcançar melhoria na educação com o cumprimento das metas e estratégias. Diante dos
desafios e das dificuldades que o país vem enfrentando é notório estar atentos as atribuições de cada ente
federado para o cumprimento das metas e estratégias durante este decênio.
Os desafios da gestão educacional brasileira também envolvem diversos aspectos como sociais,
econômicos, políticos e culturais, e tantos outros. Podemos considerar entre os desafios mais importantes para
os próximos anos, gestão da qualidade do ensino básico, a eficiência do gasto público, a competência técnica
dos professores e o próprio compromisso na formação continuada. Mas, qual o papel do gestor municipal na
construção de uma educação de qualidade? Refletir diante dessa questão é elementar discutir as prioridades e
os problemas que o município necessita sanar, para então podermos realmente traçar o papel do gestor.
Para democratizar a gestão educacional é preciso que a sociedade exerça seu direito à informação e
à participação, sendo que estes deveriam fazer parte dos objetivos do governo e comprometer-se com uma
gestão solidificada para sanar os obstáculos e desafios na busca da melhoria da educação.
Outro ponto que devemos discutir são as práticas educativas que propiciam a qualidade à educação. As
mudanças da educação parte das práticas que despertem a aprendizagem dos alunos. Nesse sentido a qualidade
da educação está presente desde o planejamento à sala de aula.
Assim, a importância da base educacional, especificamente o professor, pois é ele quem direciona os
caminhos para que tenhamos um diferencial na qualidade da educação. Mas os contextos em que os professores
vêm desenvolvendo suas práticas docentes e os aspectos principais caracterizam as políticas educacionais
voltadas à melhoria do ensino que incidem nos últimos anos na evolução das práticas docentes em decorrência
da implementação de políticas educacionais na melhoria da educação e as inovações metodológicas que se
constituem em ferramentas que propiciam a apropriação crítica diante do mundo globalizado. Esses são alguns
pontos que emergem como possibilidades de mudanças, considerando um pouco da vivência que se tem com
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a escola pública brasileira. Essa tem sido a realidade das políticas educacionais para as mudanças do contexto
educacional em que se evidencia a compreender as contribuições que essas inovações e avanços interferem
na melhoria.
Diante das práticas educativas que vem propiciar à melhoria educacional, a influência da gestão na
qualidade deve ser realizada de acordo com o contexto e a realidade de cada município. Partindo deste patamar
em que a gestão deve influenciar na qualidade dando visibilidade a todos os sujeitos envolvidos garantindo
seus direitos à aprendizagem e ao desenvolvimento do conhecimento.
Nesse sentido, o desafio na gestão municipal é necessário garantir uma gestão democrática do
planejamento através de políticas públicas e ações que norteiam os princípios de autonomia, participação e
transparência e pluralidade.
Na busca de obter um marco da história da educação do município e a sua evolução, numa perspectiva
de embasamento na gestão pedagógica, no planejamento, gestão de pessoas e mecanismos de avaliação dos
resultados. Esse processo nos permite refletir ao mesmo tempo diante de aspectos essenciais e imprescindíveis
para que o ensino e a educação aconteçam de forma prática, coletiva e social, ou seja, um processo com a
participação, este deve ser claramente inserido às condições da realidade que atua.
A democratização requer da sociedade verdadeira participação na formulação e avaliação da política
educacional e sob total fiscalização e monitoramento. Faz-se necessário envolvimento de grupos de controle
social nas instituições como: Conselho Escolar, Conselho de Classe, Associações de Pais e Mestre, dentre
outros. Além de incentivar e trabalhar junto à comunidade numa gestão de qualidade sobre a legislação da
educação.
Partindo nessa perspectiva de uma gestão democrática e eficiente, buscaremos a partir deste ponto
analisar as diretrizes do Plano Municipal de Educação observando a gestão, para então traçarmos os desafios
a serem enfrentados em todas as áreas.
A Lei do Plano Municipal de Educação de Lagoa de Pedras, estado do Rio Grande do Norte, nº
682/2015, de 23 de junho aponta no Art. 2º as diretrizes para a gestão da educação:
I – Erradicação do analfabetismo;
II – Universalização do atendimento escolar;
III – Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de
todas as formas discriminação;
IV – Melhoria na qualidade da educação;
V – Formação para o trabalho e para cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta
a sociedade;
VI – Promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;
VII – Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país;
VIII – Estabelecimento de metas de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do Produto
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Interno Bruto – PIB, que se assegure atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e
equidade;
IX – Valorização dos profissionais de educação;
X – Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, á diversidade e à sustentabilidade socioambiental.
A gestão da educação não pode prescindir de incorporar esses princípios, pois o pedagógico, o
planejamento, o humano e a avaliação precisa estar interligadas a estes dez princípios de forma a contribuir
com a construção da melhoria educacional.
O cenário da educação no Brasil parece ser revelado na realidade do nosso município, nos ajudando a
compreender a relação entre o local e o global tanto na garantia de direitos, quanto nos desafios que precisam
ser identificados para serem enfrentados pela sociedade.
Quando observamos as informações que relevam como o atual estado da educação no município,
entendemos que, apesar das conquistas obtidas com a universalização do ensino no plano dos direitos, ainda
existe uma distância significativa entre a realidade vivenciada pela população e a proposta idealizada nos
direitos, ou seja, por mais que estejamos em um momento histórico que preza pela garantia de direitos e acesso
à educação, à exclusão e o não acesso à educação básica representam um desafio que precisa ser enfrentado
por toda a sociedade. Em outras palavras, se faz necessário materializar a universalização no cotidiano da
sociedade, de modo que toda a população tenha acesso pleno ao sistema educacional e que este, cumpra seu
papel político, cultural e econômico junto aos grupos sociais historicamente excluídos.
Com esse pensamento de abrir caminhos e vencermos os obstáculos e que os cidadãos sejam parte
desta transformação, como dizia Paulo Freire “A educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas.
Pessoas transformam o mundo”. Sempre citamos a educação como principal pilar do desenvolvimento de
qualquer país, e com o Brasil não é diferente, pois às mudanças só serão verdadeiras com empenho de cada
cidadão na cobrança de seus direitos.
Com a política educacional nacional, o nosso município vem desenvolvendo uma prática educativa
voltada para um ensino de qualidade, fundamentada nos princípios de liberdade, igualdade e nos ideais
de solidariedade, imprescindíveis ao preparo para o exercício da cidadania e o pleno desenvolvimento do
educando, com vista a sua qualificação profissional.
Para esse atendimento aos princípios mencionados anteriormente implementa-se um conjunto de
ações que viabilizam um melhor desenvolvimento dos objetivos propostos na Constituição Federal, na Lei
de Diretrizes e Bases da Educação, no Plano Nacional de Educação e no Plano Municipal de Educação
respondendo as necessidades educativas fundamentais, compreendendo os instrumentos de aprendizagem
essenciais (leitura, escrita, expressão oral, cálculo, resolução de problemas), assim como conteúdo(conceitos,
atitudes, valores), dos quais o ser humano tem necessidade para viver e trabalhar com dignidade, participar
plenamente do desenvolvimento, melhorar a qualidade de sua existência, tomar decisões de forma esclarecida
e continuar a aprender, esse é o maior desafio na gestão pedagógica fazer todos aprenderem na “idade certa”.
No atual contexto educacional brasileira, também precisamos observar os mecanismos de avaliação do
rendimento escolar, assim como, dos resultados educacionais. Quando se discute este tema ele não subsiste
sozinho, está sempre acompanhado de outras discussões, como por exemplo, o planejamento educacional,
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a metodologia docente, a aprendizagem escolar, a democracia na escola, na educação em si, os problemas
sociais, dentre outros.
A reflexão diante dos desafios referente à avaliação emerge aos motivos que faz a escola, os professores
e demais profissionais da educação a se preocuparem tanto com a avaliação escolar e/ou a de larga escala
que mede os índices educacionais. Será que a escola está satisfeita com a avaliação desenvolvida? Os
professores têm clareza do que avaliam? Os alunos sabem realmente porque são avaliados? São esses e outros
questionamentos que podemos refletir e buscar soluções para melhoria da avaliação educacional, pois isso
reflete no comportamento dos alunos, sua postura perante a forma como são avaliados, tornando-se numa
verdadeira insatisfação com uma atividade que deveria fazer parte do cotidiano escolar e de aprendizagem,
passando ser uma tranquila e prazerosa.
As etapas e níveis de ensino, exceto a educação infantil, passam por avaliação padronizada, organizada
e centralizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) órgão ligado
ao Ministério da Educação e Cultura (MEC). Os resultados do Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Básica (Saeb) refletem no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) que, através de convênios
intergovernamentais, são aplicados nos níveis de ensino com mecanismos, relevância e implicações na política
educacional brasileira. Hoje na política educacional brasileira, exponencialmente seu sistema de avaliação, é o
“Compromisso Todos pela Educação”. No Munícipio de Lagoa de Pedras/RN atualmente há estudo para que
possa realizar uma avaliação de cunho municipal traçando metas e objetivos em busca de vencer os desafios
na melhoria da educação e dos índices que afetam a gestão. Assim, deveremos estar atentos e analisar os
resultados que reflete a toda educação.
Neste sentido, discutir a gestão educacional é mobilizar toda sociedade para o enfrentamento dos
desafios a ser vencidos, dessa forma, não se pode mais ter uma educação na atualidade arraigada em princípios
de autoritarismo, antidemocrática e prepotente, e sim numa visão que deixa de ser utópica, pois é um processo
real de cidadania que nos leva a agir de forma compartilhada e participativa. Por isso, a descentralização, o
pluralismo, a autonomia, a participação e a transparência, são fundamentais como princípios norteadores de
uma gestão democrática.
Portanto, a gestão democrática é uma postura ética que desafia todos que fazem a educação do país,
onde o diálogo e a comunicação devem ser os instrumentos do processo coletivo de busca de um conhecimento
profundo, pois são muitos os desafios para construção desta realidade, entre eles estão, a construção participativa
e democrática do pedagógico, do humano, da avaliação e dos recursos, e que possam colaborar para a conquista
de educação eficiente e de qualidade, estabelecida numa gestão democrática e sustentável.

5. Metas, Estratégias e Ação: Avanços Educacionais.

A qualidade da educação no Brasil está profundamente vinculada à efetivação das metas, estratégias e
ações do Plano Nacional de Educação. As diversas iniciativas para alcançar os avanços educacionais têm como
perspectiva fundamental o Sistema Nacional de Educação que certamente abrangem múltiplas dimensões que
são tanto intra como extraescolares, considerando as assimetrias e desigualdades históricas da educação no
país.
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Para o cumprimento do plano de educação e colocar em prática o que está em suas metas e estratégias
de ação, algo é fundamental: recursos financeiros. Sem a definição de onde virão os recursos, nada poderá
ser feito. Ao longo da história brasileira já houve planos que não tinham compatibilidade com o que estava
no papel e o resultado foi a sua não aplicação, ou seja, se transformou em” letra morta”. Por este motivo a
discussão sobre o plano municipal precisa necessariamente explicitar os mecanismos de financiamento que
irão garantir a sua implantação.
Uma das conquistas importantes da sociedade civil organizada na construção do PNE aprovado em
junho foi a criação do CAQ (Custo Aluno Qualidade), que prevê o valor necessário, por aluno, para que seja
respeitada a legislação educacional e os objetivos e estratégias contempladas no Plano. O CAQ vai garantir
que a educação receba os valores necessários para dar um salto de qualidade, de maneira a contemplar o
conjunto de estudantes de todo o país.
Essa materialização do financiamento público em educação é importante porque pensa na unidade
escolar em relação a padrões mínimos de qualidade, o que envolve salário inicial de professores, política de
carreira, formação continuada, número de alunos por turma e infraestrutura.
Partindo dos esforços que vem sendo efetivado e debatido diante dos avanços educacionais e do
cumprimento das metas e estratégias estabelecidas no plano municipal, podemos levantar questionamentos:
Quais metas e estratégias foram cumpridas? Que impasses estão causando o não cumprimento? Será que o
Plano de Educação decenal cumprirá suas metas e estratégias? Podemos iniciar o nosso diálogo tomando como
base as metas 1, 2 e 5. A Meta I – Educação Infantil que traz em sua redação: (Possibilitar o atendimento, até
2017 da educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade, e, ampliar, a
oferta da educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças
de 0 (zero) a 3 (três) anos até o final da vigência deste PME. Ao analisar percebemos que houve avanços
significativos e a ampliação do atendimento, como exemplo, vale citar o aumento da matrícula em creche e
Pré-escola. Porém, é preciso atentar que o desafio da qualidade frente a ampliação de matrícula é um elemento
fundamental para a validade da política atual.
A comprovação de uma política de educação de qualidade direcionada a primeira infância precisa
considerar uma perspectiva integrada entre saúde, educação e desenvolvimento integral. A Lei 13.257/2016,
que dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância torna-se um marco legal como conquista nessa
perspectiva, pois considera um conjunto de alterações em normas já existente para garantia do desenvolvimento
pleno da criança.
A Meta 2 - Universalizar o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) anos
a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95,5% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada,
até o último ano de vigência deste PME. A primeira parte dessa meta pode não parecer tão distante. Atualmente,
99,2% de crianças entre 6 e 10 anos, 98,2% de 11 a 14 anos e 82,3% de 15 a 17 anos estão matriculadas na rede
educacional de Lagoa de Pedras/RN, segundo dados do site Fora da Escola não Pode. No entanto, é um desafio
enorme garantir a permanência destas crianças e adolescentes na escola, pois as instituições educacionais
necessitam de ajustes em suas propostas curriculares e melhoria de sua infraestrutura para que despertem o
interesse dos estudantes, com ações diversificadas e professores comprometidos com as práticas pedagógicas
inovadoras fazendo com que os discentes adquiram os conhecimentos necessários para seguir para próxima
etapa.
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A Meta 5 - Alfabetizar todas as crianças no máximo até o final do 3º ano do Ensino Fundamental. Com
o PNAIC (Programa Nacional da Alfabetização na Idade Certa) implantado para os avanços da educação
na alfabetização compromisso formal assumido pelos governos federal, do Distrito Federal, dos estados e
municípios para assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas. Sabemos que para estar alfabetizada
as crianças precisam ter a compreensão do funcionamento do sistema de escrita alfabética, o domínio das
correspondências grafofônicas, e fluência de leitura e o domínio de estratégias de compreensão e de produção
de textos escritos. O desenvolvimento das crianças tem melhorado gradativamente através deste programa,
mas é preciso compromisso dos docentes sem pensar em programas e sim uma política pública da educação
como também uma metodologia didático pedagógica, garantindo a formação pedagógica para ter a clareza
do que ensina e como ensina, pois, o professor alfabetizador tem a função de auxiliar a criança no bom
desempenho da cidadania. O cumprimento das metas e estratégias implica em fortalecer e qualificar todas as
ações para a conquista de avanços educacionais significativos.
Algumas dessas estratégias estão a caminho para sua materialização. Como exemplo é a Política
Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica, garantido pelo Decreto N. 8.752 de 09 de maio
de 2016, relacionado com o cumprimento das metas 15 e 16, em que as ações são direcionadas a formação dos
professores e, também, a formação continuada e de pós-graduação. Contudo, é importante observar que no
período da vigência do PNE, apenas 20% das metas foram cumpridas:

Apenas 6 dos 30 dispositivos do PNE (Plano Nacional de Educação) que deveriam ter sido
cumpridos até 2017 foram concluídos integral ou parcialmente. A informação é do Observatório do PNE, que elaborou um relatório com dados coletados com a ajuda de representantes
de entidades ligadas à educação (COSTA, 2017, p.1).

Considerando a realidade de atraso nas ações previstas pelo Plano, percebe-se que para alcançar os
objetivos propostos a trajetória ainda é longa, pois o desafio educacional requer mais investimentos e políticas
públicas e não apenas um plano de governo.
Assim, a qualidade social está voltada ao desenvolvimento integral do sujeito, à formação da cidadania
e qualificação para o trabalho. A educação é um processo específico, relacionado a todas as dimensões do humano, a sua condição criativa de construir sua história individual e coletiva, de projetar sua ação na elaboração
de um mundo constantemente em movimento, marcado por inovações e novas possibilidades.

6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

A produção desse trabalho vem nos possibilitar, analisar os pontos, resultados e ideias que precisam
ser consideradas para a compreensão, conhecimento e operacionalização do Plano Municipal de Educação
(PME). A pesquisa teórica sustenta as hipóteses levantadas e colaboraram para a compreensão da importância
do plano.
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A pesquisa deu oportunidade ímpar de conhecer a realidade dos problemas municipais educacionais,
os de prática diária e as necessidades e desejos da melhoria educacional.
No que concerne ao objetivo geral da pesquisa, conclui-se que a investigação do Plano Municipal de
Educação clareou o entendimento de como se desenrola as políticas públicas municipais da educação infantil
e fundamental.
É interessante pontuar que falta ainda muita leitura, discussão e análise do plano nas instituições
municipais. A Secretaria de Educação precisa sentir-se responsável pela articulação junto ao Poder Executivo
e as demais secretarias que possam estar contribuindo para a execução das metas e estratégias, visto que o
financiamento precisa constar do Plano Plurianual (PPA) e Lei Orçamentária anual (LOA). Caso contrário o
PME não será de fato consolidado no município. Seguramente, isso garantiria uma maior aproximação entre
o que está teoricamente exposto no PME e a prática diária na educação do território municipal. Visto que, se
bem operacionalizadas, garantirão a qualidade de educação municipal.
Esse fato confirmado pela pesquisa reafirma que as políticas de implementação dos planos municipais trouxeram resultados positivos para a democratização e descentralização do ensino. De conformidade
com a ideia de que embasou essa pesquisa, os movimentos docentes, as lutas sindicais e a participação das
comunidades escolares foram os pilares na garantia da democratização, do aumento de vagas nas escolas, da
gratuidade e qualidade do ensino, financiamento público da educação e a valorização do trabalho docente com
a qualificação dos professores. Na Lei, estão expostos os desejos de toda comunidade.
Outra conclusão pontual é de que a reformulação do PME precisa ser realizada com participação de
toda sociedade e garantir a permanência de democratização, da descentralização e construir novos objetivos,
novas ações e metas educacionais que diminuam, cada vez mais, a distância entre o planejado pelo PME e o
executado no dia a dia das escolas, para a garantia do atendimento das necessidades e dificuldades dos professores e alunos nas unidades de ensino municipais.
Também pode perceber que ainda está muita distante a conquista de uma educação realmente ideal,
pois a redução dos investimentos por parte do Governo Federal na educação afetará cada vez mais as metas e
estratégias previstas nos planos de educação.
Assim, para aumentar o nível de escolarização no Brasil e qualificar o ensino os governos federal, estadual e municipal precisam lançar programas e políticas públicas para qualificar a Educação Infantil e Ensino
Fundamental. As políticas públicas, nesse sentido, devem garantir a inserção dos indivíduos nos programas de
alfabetização, desenvolvimento e formação para o trabalho e a cidadania conforme estabelece a lei de diretrizes e bases da educação nacional.
Portanto, como foi construído com a participação coletiva da sociedade, esta mesma sociedade têm
o papel de mobilizar os governos para sua execução e está lutando democraticamente por uma educação de
qualidade.
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RESUMO

O trabalho apresenta um relato de experiência de regência em ciências naturais e biologia, nas turmas do
3º ciclo (6ºe 7º) do Ensino Fundamental na Escola Est. Prof. Dorval Varela Moura e nas turmas do 1º2º e
3º do ensino médio na Escola Est. Prof. Ruy Alencar. A regência foi desenvolvida durante as atividades da
disciplina de estágio supervisionado do curso de Formação pedagógica em Biologia na Uniasselvi, AM. Além
de perceber a necessidade de nos futuros educadores procurem a formação continuada, adoção de práticas
metodologias mais ativas, inovadoras e dinâmicas que acompanhem as mudanças tecnológicas, investimento
na infraestrutura e recursos das escolas, maior comprometimento dos pais na vida escolar dos filhos e na
participação da gestão democrática das escolas do ensino básico. Assim, buscando o planejamento, elaboração
e conquista de um ensino-aprendizagem crítico, prático, eficaz e de qualidade aos nossos alunos, torná-los
sujeitos-formados do seu conhecimento não só em ciências naturais e biologia, mais interdisciplinarmente e
transversalmente.
Palavras-chave: Práticas Pedagógicas. Professor-Regente. Ensino-Aprendizagem
1 INTRODUÇÃO
O modo como os professores ensinam Ciências e Biologia, apresentam-se como grande desafio a
Educação Básica. Dependendo das Práticas Pedagógicas adotadas na transferência dos seus conhecimentos
científicos e experiências, estes podem influenciar pontos de vista, atitudes e até as motivações dos seus alunos.
Em relação ao aprender e aplicar Ciência e Biologia na sua vida e quanto à escolha da futura profissão. Em
certas circunstâncias, os pensamentos, crenças, teorias pessoais e concepções dos professores influenciam nas
suas decisões acerca do currículo e da prática em sala de aula, bem como podem influenciar a forma como o
aluno aprende. A maneira como o professor aprendeu enquanto aluno, reproduzindo eventos que seu professor
fazia, pode afetar a maneira como seus alunos são levados a entender a matéria que está sendo trabalhada.
Partindo do que foi até aqui apresentado, pode-se afirmar que este estudo tem como finalidade avaliar
como anda o processo de ensino-aprendizagem no campo de Ciências e Biologia, bem como analisar as
dificuldades e as limitações no ensino das diversas disciplinas situadas dentro da área. E que esta análise será
ampliada a partir da observação, registros e propostas de aulas durante o período da regência com os alunos do
Terceiro Ciclo (6º e 7º) do Ensino Fundamental e do Ensino Médio (1 º, 2º e 3 º anos). Tudo isso contribuirá para
gerar informações relevantes que poderão auxiliar o professor na busca de novas abordagens metodológicas e
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formas alternativas de administrar os conteúdos, de conduzir o processo de ensino-aprendizagem e descobrir
as melhores formas de avaliação de todo esses procedimentos no âmbito escolar.
Pressupõe-se que essas novas abordagens metodológicas contribuirão para que os alunos avancem na
parte da interação e/ou familiarização com a disciplina, na assimilação e na aprendizagem dos conteúdos de
ciências e biologia abordados em sala de aula, mas que, acima de tudo, passem a se responsabilizar mais pela
construção do seu conhecimento de maneira ativa. Isso os levará a ter uma melhor compreensão do mundo,
dos fenômenos e dos processos naturais e contribuirá para que alarguem a visão que eles têm de si mesmos
no contexto da vida.
Noutras palavras, espera-se que este estudo possa contribuir para otimização do ensino de Ciências e
Biologia, que passará a ser encarado de forma mais participativa e mais colaborativa. E todos ganharão com
isso: escola, professor, alunos e, em consequência, toda a sociedade. Além de obter uma reflexão sobre o modo
como podemos explorar novas metodologias para sanar possíveis dificuldades e, assim, otimizar o processo de
ensino-aprendizagem dentro da área.

2 ENSINO E APRENDIZAGEM DE BIOLOGIA

De acordo Armstrong, (2008), o ensino de Ciências envolve princípios teóricos e metodologias, estando
estes sujeitos a transformações. Portanto, o desenvolvimento de metodologias para acesso ao conhecimento
científico é de grande importância. Para esta autora “cabe ao professor o papel de estabelecer critérios e
estratégias pedagógicas, como forma de orientar [...] fatos ou fenômenos estudados em sala de aula”. Assim,
deve-se entender que o professor é o responsável pelo método didático-pedagógico que adotará no processo
de ensino-aprendizagem, o qual terá influência direta sobre a aquisição/construção do conhecimento por parte
dos alunos.
Segundo Fagundes et al. (2012), o ensino de Ciências tem como foco a formação de alunos críticos,
conscientes e embasados para melhor compreender o comportamento da sociedade atual. Para atender a essa
necessidade é exigido do docente um amplo conhecimento, tanto em relação aos conteúdos específicos quanto
à utilização de materiais didáticos e pedagógicos. Por outro lado, Zaleski (2009), lembra a crítica de Piaget
sobre o modelo tradicional de ensino, pelo fato de as escolas/professores não ensinarem os alunos a pensarem
e, sim, a copiarem. Para Piaget o processo de construção do conhecimento do aluno deve estar pautado no
desenvolvimento do pensamento e da inteligência.
Acontece que a maioria dos professores ainda se utiliza única e exclusivamente da forma tradicional
de ensinar, sem, contudo, se preocupar com a utilização do método científico, ou seja, fazer com que o aluno
seja agente do processo e não meramente um espectador. Isso significa que tais professores não conseguem
entender que, para um ensino melhor, mais eficiente, teriam que ter o foco nos alunos e no seu processo de
construção do conhecimento. Isso vem a corroborar o pensamento de Armstrong (2008) ao enfatizar que os
alunos devem se esforçar no sentido de superar suas dificuldades de aprendizagem. Para que esses desafios
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sejam enfrentados com mais chance de sucesso, o professor deve assumir o papel de mediador nesse processo.
Isso significa que ele, além de esclarecer dúvidas, sugerir hipóteses, propor novos desafios deverá, através do
uso de metodologias participativas, contribuir de forma mais efetiva para que seus alunos tenham êxito em
seus esforços.
Cabe aqui ressaltar que se escola precisa passar por transformações para enfrentar o mundo
contemporâneo, o professor precisa também manter-se atualizado através de formação continuada. Para
mudanças, faz-se necessário a valorização dessa formação dando condições para que o professor realize uma
prática pedagógica competente. Muitas vezes, o professor entra em sala de aula e pergunta ao aluno sobre
algum tema trabalhado na escola no ano anterior. Para responder é preciso que aluno use suas capacidades
intelectuais, cognitivas e sociais, sendo importante que utilizem diferentes métodos para identificação,
estimulando o pensamento (CARRETERO, 2003).
Em razão disso, ser professor requer saberes e conhecimentos científicos, pedagógicos, educacionais,
sensibilidade, indagação teórica e criatividade para encarar situações ambíguas, incertas, conflituosas
e, por sua vez, violentas, presentes nos contextos escolares e não escolares. (DELIZOICOV; ANGOTTI;
PERNAMBUCO, 2002, p. 15).
Assim, faz-se necessário investir na formação dos professores para que se constituam agentes de
transformação no ambiente escolar e na formação dos estudantes. Nessa direção, a formação de professores
não é um trabalho individual. Esse processo caminha junto com a escola por ações coletivas, desde gestão,
práticas curriculares e condições concretas vivenciadas.
Portanto, o ensino de Biologia está intrinsecamente relacionado com a formação e com a prática do
professor desta área. Na contramão dessa prática, Cachapuz et al. (2005, p. 103) chamam atenção:
Para tornar claro que o professor tem que ter cuidados muito particulares com o processo de aprendizagem e, em
particular, com as atividades que promove, estas devem desenvolver-se na “zona de desenvolvimento próxima”,
o mesmo é dizer que tais tarefas devem ser um desafio, porém com um grau de dificuldade susceptível de se
constituírem em incentivo e não de fonte de desânimo, desmotivação e de impossibilidade de resolução.

A docência é um trabalho desafiador, que requer do professor conhecimentos de diversas naturezas
para que o mesmo exerça seu trabalho de forma autônoma. Boa parte desses conhecimentos é adquirida com
as práticas vivenciadas no decorrer da profissão. E sendo complexa a atividade docente, exige uma reflexão
sobre a sua prática tendo em vista que: “é pelo ensino que se democratiza o saber e se desenvolvem as forças
intelectuais”.
Driver et al. (1999 apud REIS E SILVA, 2012) acrescentam que, o papel do professor de Ciências e
Biologia vai além de organizar o processo pelo qual os indivíduos geram significados sobre o mundo natural.
Ele deve ser o mediador entre o conhecimento científico e o aluno, ajudando-o a conferir sentido pessoal à
maneira como as afirmações do conhecimento são geradas e validadas.
É, portanto, de grande relevância o entendimento do vínculo existente entre realidade, aluno e
conhecimento científico, possibilitando a reelaboração e a compreensão da Biologia trabalhada na escola
(KUENZER, 2005).
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3 VIVÊNCIA DO ESTÁGIO
3.1 A Regência no Ensino Fundamental Anos Finais
O estágio supervisionado II foi realizado na Escola Estadual Prof. Dorval Varela Moura, situada à Av.
Curacao, Bairro: Nova Cidade, na cidade de Manaus, Amazonas. A priori as atividades de regência foram
realizadas 10 hora de observação por meio de um Roteiro de Observação especifica a essa finalidade, visando
traçar um perfil das turmas, conhecer a administração da escola, e ambientar-se ao professor regente do Terceiro
Ciclo (6ºano e 7ºano) do Ensino Fundamental Anos Finais, foram identificadas informações relevantes,
desde aspectos gerais, pedagógicos e comportamentais para auxiliarem na elaboração dos planos de aula,
estas ocorreram com base no “horário escolar” do professor regente às segundas-feiras e quintas-feiras, das
13h00min às 17h00min no turno vespertino, totalizando 07 dias de observação e registros, realizados em 26
de março a 10 junho de 2019.
Planejamento das Turmas dos 6ºanos (1,2 e 3) e 7ºanos (1 e 2)

Figura 1. A) Seleção dos conteúdos com base no livro didático do professor e nos Parâmetros Curriculares NacionaisPCN-bloco-Vida & Ambiente; B) elaboração dos planos de aulas; C) Realização das atividades de regência na lousa,
utilizando pincel e desenhos e livros; D) Junto de uma das turmas do Terceiro Ciclo do Ensino Fundamental Anos Finais
que lecionei. Fotos: Silva, K.C.2019.

Durante o planejamento das aulas de regência dos 6ºanos foram trabalhados conteúdos focados no
campo das Relações dos Seres Vivos pela Alimentação. Esses conteúdos obedeceram à sequência de ensino,
planejada previamente pelos estagiários e aprovado pelo professor de ciências responsável pela turma dos sextos
anos. Os referidos conteúdos dos 6ºanos estão contemplados nos Parâmetros Curriculares Nacionais PCN–
no bloco Vida & Ambiente (BRASIL, 1998), e foram trabalhados em conformidade com esses documentos
referenciais, com o objetivo de ao final da sequência de aulas os alunos (Figura 1).
Para os planos de aulas de regência dos 7ºanos foram trabalhados conteúdos relacionados ao campo
da organização celular da vida. Além dos conteúdos sobre diversidade dos reinos dos seres vivos. Todos os
conteúdos lecionados aos 7ºanos estão com base nos Parâmetros Curriculares Nacionais PCN– no bloco Vida
& Ambiente (BRASIL, 1998), e objetivando ao final da sequência de aulas os alunos.
3.1.1 Atividades Desenvolvidas na Regência
Primeira aula 09 de abril (7ºano 1)
No dia 09 de abril, turno vespertino foi dado início as regências no Terceiro Ciclo (7ºanos 1e2) do
Ensino Fundamental Anos Finais, a partir das 13h00 às 13h50, entrando na sala de aula, foram esclarecido aos
alunos os objetivos do conteúdo seria abordado, os métodos de ensino e de posterior avaliação. Então no 1º
tempo pedi que os alunos do 7ºano 1 pegassem seus livros didático que é adotado pela escola, falei para que
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eles abrissem no página que tratava sobre o “Descobrimento da Célula”, alguns nesse momento trouxeram o
livro e outros esqueceram para contornar a situação pedi que fizessem duplas com um colega de sala para que
todos acompanhassem a explicação do assunto. Ante de conduzir a aula já tinha elaborado um roteiro com a
sequência dos tópicos que seriam abordados, peguei o livro do professor e comecei a conduzir a explicação de
forma leve, dinâmica e interativa com os alunos.
Procurei adotar uma metodologia ativa tendo com a intenção dos alunos fazerem parte da aula, tanto
que fazia perguntam a todo o momento para estimularem sua participação, entusiasmo, curiosidade e a
importância do assunto tratado. Dentre as perguntas feitas “Vocês sabem o que são células?”, “As células
serve para quê?”, Como foi descoberta? O que é microscópico e sua contribuição pro estudo das células? E
“Como foi determinado que os seres são formados por células?”. Ante de dá a explicação fiz os meus alunos
pensarem, refletirem para que houvesse maior apropriação e entendimento do conteúdo, alguns timidamente se
ariscavam e respondiam mesmo que não tivessem certeza, mas a ideia era que eles participassem e ao mesmo
a aula não ficava monótona e nem chata, algumas vezes circulava pela sala entre as filas, enquanto explicava
para que os alunos percebessem que estava ali para ajuda-los a compreender e assimilar o conteúdo (Figura 2).
O resultado não poderia ser outro os alunos ficaram cativos pela aula, motivados e interessados na
explicação tinhas alguns grupinhos que eu fazia perguntas e com muito entusiasmo logo respondiam, sentir
verdadeiramente que os alunos gostaram e aproveitaram, pois saiu daquela rotina mecânica de “copiar assunto
do livro e entregar para dá visto, sem que houvesse esclarecimento antes”, método puramente “decorativo e
reprodutivo”. Quanto o propósito da aula com foco em metodologia ativa era fazer os “alunos pensarem” e
não apenas só absorverem passivamente as informações.
Segunda aula 09 de abril (7ºano 2)
A partir das 15h50 às 16h40 no 4ºtempo, fui para turma do 7ºano2, entrei na sala cumprimentei os
alunos e em seguida, conduzi um breve esclarecimento, quanto os objetivos e foco do assunto que seria
abordado. Pedir que pegassem seus livros didáticos abrissem nas páginas, correspondentes ao conteúdo sobre
“Descoberta da Célula”, infelizmente nem todos trazem os livros este pedir que fizessem duplas para que
acompanhassem a explicação e também para evitar que ficassem no celular, conversas paralelas que resultaria
na distração da sala. Então peguei o livro do professor, o pincel e comecei a fazer perguntas para os alunos com
a intenção de tirá-los das “zonas de confortos”, deixar de ser apenas meros ouvintes e expectadores (Figura 2).
Dentre as perguntas “Sabem o que são células?”, “De que forma são vistas?”, “Por que são ditos
que os seres vivos são formados por células?” Lancei essas perguntam para que os meus alunos colocassem a
cabeça para pensar e não só receber respostas prontas, além de a todo o momento falar para que eles se sentissem
a vontade para me fazer qualquer perguntar, tirar dúvidas ou curiosidades. A princípio os alunos do 7ºano 2
demonstraram-se um tanto desinteressados, mas a medida que fui interagindo, explicando de formada bem
humorada, fazendo pequenas brincadeiras e relacionado o conteúdo com o dia a dia, fui ganhando a atenção,
interesse e valorização da aula. Tanto que ao final da aula, algumas alunas vieram comigo pessoalmente e
relataram que gostaram muito da forma como ensino e faço a abordagem do conteúdo, percebe-se que eles
sentem essa necessidade de “nós professores”, buscamos metodologias de ensino alternativas, interativas que
acompanhem o ritmo deles e que facilitem o processo de aprendizagem. Por fim, fizeram atividades do livro,
buscando colocar em prática o que viram, alguns conseguiram responder rapidamente, outros no seu próprio
ritmo mas pedido auxilio e explicação.
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Figura 2. A-Capítulo do livro sobre a Célula e sua descoberta, B- Exercício do livro sobre as células. Foto:
Silva, K.C. 2019.

Terceira aula 10 de abril (7ºano 1)
No dia 10 de abril de 2019, foi dada continuação aos conteúdos planejados no plano de aula, por volta
das 13h00 às 13h50 horas, me direcionei para turma do 7ºano1 no 1º tempo, quando entrei na sala, pedir que
os alunos fizessem silêncio e se permanecessem sentados. Como já tinha desenvolvido uma familiaridade
com os alunos, os mesmos se sentiam mais a vontade com minha presença, inclusive eu mesma senti-me mais
confiante para conduzir as próximas aulas.
A princípio solicitei aos alunos para darmos procedência à aula, pegando os seus livros didáticos e
abrindo no capítulo “A Classificação dos Seres Vivos” e a “Introdução dos 5 Reinos dos Seres Vivos”, procurei
iniciar a aula com um breve esclarecimento da importância da classificação biológica e as mudanças que
ocorrem nessa área da ciência, expliquei que serve para ajudar na identificação, nomeação, classificação dos
novas espécies descobertas e auxiliar no estuda da importância para natureza e o homem, bem como, levei
os alunos a pensarem e refletirem sobre a vasta diversidade biológica da Floresta Amazônica que ainda nem
metade foram descritas. Inclusive perguntei deles se Achavam que todas as espécies já foram descobertas pela
ciência? E os alunos alguns tímidos e outros menos inibidos responderam que achavam não. Então disse que
realmente ainda faltam muitos estudos serem feitos na Amazônia, pois existem provavelmente espécies da
fauna e flora que talvez não conheceremos, devido ao forte desmatamento, queimada e exploração de madeira
que ameaçam a sobrevivência dos seres vivos. Foram elencados esses apontamentos no ar para que os alunos
pudessem refletir sobre a necessidade de se realizar pesquisas científicas e fazer a classificação dos seres vivos.
Prosseguindo com a aula expliquei sobre a classificação dos seres vivos em cinco reinos propostos por
Whittaker, 1979, estes respectivamente em Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia. Procurei durante a
aula conversar com os alunos, dando esclarecimento sobre essa anterior divisão em contrapartida, a nova em
Três Domínios dos Seres Vivos estes são: Archaea, Bacteria e Eukarya, proposta por Carl Woese, 1990.
Com o auxílio do pincel procurei escrever na lousa como os seres vivos foram agrupados nos três
domínios, juntamente com a participação dos alunos, fui fazendo perguntas e eles olhavam no livro, visando
estimular melhor compreensão dessa nova forma de classificação e então anotando na ousa conforme os
grupos que os pertenciam.
Esclareci aos alunos que a Archaea incluem (bactérias procariontes extratermófilas, metanogênicos,
halófitas e acidófilas), Bacteria (bactérias e cianobactérias procariontes comuns) e Eukarya (plantas, animais,
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fungos, protozoários e algas eucariontes ) acompanhado na lousa então conduzi breve explicação sobre as
características de cada um desses grupos. Apesar da mudança de classificação, nos livros de ciências naturais
do ensino fundamental do 7ºano, ainda traz a classificação dos seres vivos nos cinco reinos: Monera, Protista,
Fungi, Plantae e Animalia este que foi ensinado aos alunos a conhecerem, identificarem e perceberem a
diversidade (Figura 3).

Figura 3. A-Capítulo do livro sobre Classificação dos Seres Vivos e B- Introdução aos 5 Reinos dos Seres
Vivos. Foto: Silva, K.C. 2019.

Como o assunto era diverso, amplo e complexo procurei ensinar de forma acessível, clara, entendível e
de fácil assimilação, tanto que tinha alunos ficaram encantados, atentos e participativos, inclusive quando fazia
perguntas tinhas uns grupinhos respondiam rapidamente. Percebo que teve os alunos tiveram boa aceitação e
recepção dessa forma metodológica que conduzir as aulas, isso reflete nas atividades do livro que propus que
fizessem, eles responderam sem muitas dificuldades e além de melhor entendimento do assunto. Ao invés de
só responder exercícios sem terem recebido a explicação previamente.

Quarta aula 10 de abril e 27 de maio (6ºano 3)
No dia 10 de abril de 2019, a partir do 2º tempo das 13h50 às 14h40, iniciei a aula com a turma
do 6ºano3 no turno vespertino, quando entrei na a princípio cumprimentei os alunos e depois esclareci que
iríamos iniciar uma aula que versaria sobre a relação dos seres vivos por meio da alimentação, isto é, como os
seres vivos obtém sua fonte de energia, qual o tipo de alimentação, capacidade ou não de produzir seu próprio
alimento, a importância do fluxo de energia e a sua dependência entre os seres vivos.
Mandei aos meus alunos pegassem os livros didáticos e abrirem no capítulo sobre “Produtores,
consumidos e energia”. Comecei a aula fazendo perguntas para os alunos O que é energia? Por que precisamos
de energia?, De que forma obtermos energia? Fiz esses questionamentos para que pensassem, despertassem
o interesse, curiosidade e a motivação em aprender o assunto, como era a primeira aula estavam um pouco
acanhados e tímidos, mas fui criando uma aula descontraída, tranquila sem pressão para que se sentissem a
vontade para tentarem responder os questionamentos.
Aos poucos conquistei a confiança e atenção deles e começaram dar possíveis respostas, uns disseram
que energia servia para ter força, disposição, ânimo, brincar, correr e disseram tiramos a energia dos alimentos
que comemos. Então expliquei para os alunos que a energia do ponto de vista da física era a capacidade de
realizar trabalho ou algum tipo de atividade, logo usamos energia para caminhar, exercitar, estudar, ter vontade
de ir à escola, passear e enfim, reproduzir e garantir sobrevivência dos seres vivos. Esclareci de que forma são
construídas as cadeias alimentares, principais organismos envolvidos, componentes, organização e importância
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biológica. Primeiro ensinei aos alunos que os organismos vivos podem ser classificados conformem o hábito
alimentar: os carnívoros que comem especificamente carnes obtidas de outros animais, os herbívoros que só
comem vegetais de forma geral e os omnívoros que comem tanto carne e vegetais mais generalistas.
Depois disso foi explicado sobre outras categorias dos produtores que são representados pelas plantas
aquáticas e terrestres e algas que são capazes de sintetizar a própria fonte de alimento, por meio da realização
da fotossíntese converter energia solar em energia química. E por fim, os decompositores representados pelos
microrganismos bactérias e fungos que fazem a deterioração da matéria orgânica morta, ajudam na ciclagem
da matéria, energia e nutrientes e reincorporada ao solo novamente. E os alunos acompanhavam atentamente,
prestavam atenção e a todo o momento fazia perguntas, sobre exemplos de organismos herbívoros, carnívoros
e omnívoros, produtores e decompositores. Esclareci que os consumidores são organismos heterotróficos
que são capazes de produzir o próprio alimento (energia), dependem outros seres vivos e os produtores são
autotróficos capazes de produzir o próprio alimento (fotossíntese).
Como já tinha esclarecido esses conceitos básicos, construímos passo a passo na lousa um esquema
de cadeia alimentar, enquanto os alunos desenharam nos seus cadernos. Comecei a explicar que os produtores
(plantas e algas) são a base, seguido do consumidor primário (herbívoro) se alimenta do produtor, o consumidor
secundário (carnívoro) se alimenta do consumidor primário e o consumidor terciário (omnívoro) se alimenta
do consumidor secundário e o consumidor quaternário (carnívoro) se alimenta do consumidor terciário e por
último os decompositores faz a deterioração dos restos animais mortos que não completamente ingeridos
(Figura 4).
Assim, os alunos foram compreendendo de forma dinâmica, prática e interativa, ao ensinar que o existe
um fluxo de energia que é transmitida de um organismo para o outro á medida que um mata e o ingere-o. Porém,
essa energia tende ser maior no produtor e melhor assimilada pelos primeiros consumidores e vai diminuindo
gradativamente, parte dessa energia (matéria) é usada, outra pedida nos restos de alimento não completamente
digerido. Além de esse fluxo de energia ser unilateral, ou seja, ocorre apenas em uma direção, do produtorconsumidor-decompositor e retornar ao início da cadeia alimentar. E posteriormente ao retorno da greve dos
professores, no dia 27 de maio de 2019, foram passados exercícios do livro no caderno para os alunos um
relacionado ao funcionamento e estrutura das cadeias alimentares e desenho do ciclo da fotossíntese processo
biológico, realizado pelos organismos produtores das cadeias alimentares para fixação do assunto ministrado,
e ver se os alunos compreenderam ou se ainda tinha dúvidas ou dificuldades.

Figura 4. A-Capítulo do livro sobre Produtores, Consumidores e Energia e B- As Cadeias e Teias Alimentares.
Foto: Silva, K.C. 2019.
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Quinta aula 25 de abril (6ºano 1, 2 e 3)
Alguns professores aderiram à greve, enquanto que outros professores que continuaram a vim para escola.
Porém, as quantidades de alunos diminuíram nas salas e estavam quase vazias e por conta disso, os horários
foram reduzidos e sendo liberados cedo para casa. No entanto, dia 25 de abril de 2019 a partir das 13h50 às
14h40 no 1º tempo os poucos alunos dos 6ºano 1, 6ºano2 e 6ºano 3 que apareceram na escola foram colocados
numa mesma turma. Então aproveitei para fazer a regência sobre “Cadeias Alimentares” principalmente pros
6ºano 1 e 6ºano 2 que estava pendente a aula. Antes de iniciar a explicação propriamente dita, procuro sempre
fazer perguntas prévias sobre a temática visando obter uma sondagem dos conhecimentos prévios dos alunos,
mesmo que pouco, sem muito aprofundamento ou fragmentado mais para servir de estímulo para que os
alunos desperta-se interesse e curiosidade no assunto exposto.
Poucos alunos trouxeram os livros didáticos, principalmente porque os tempos foram reduzidos e nem
todos os professores estava vindo à escola, então procurei explanar os assuntos mais na falar propriamente
dita e escrevendo na lousa. Dentre os assuntos que foram ensinados conceitos sobre o que era energia, para
que servia, porque nós e os outros seres vivos precisamos de energia. Ante de ensinar perguntava aos alunos
para saber a opinião deles, estimulando a participação e não só receber as informações de forma passiva.
Foram rompendo a barreira da timidez, medo, acomodação e passividade é disse que a energia servia para
fazer coisas, atividades no dia a dia, que obtemos a energia ao nos alimentamos. Então esclareci que usamos
a energia para atividades vitais ao ser humano, inclusive para própria reprodução e luta pela sobrevivência.
E por meio de nossos hábitos alimentares obtemos a energia necessária, daí entramos em outros conceitos
importantes os tipos de consumidores: herbívoros, carnívoros e onívoros. Expliquei que os carnívoros são
seres que se alimentam de carnes, os herbívoros se alimentam de vegetais e onívoros se alimentam tanto de
vegetais e animais. Disse aos alunos que seres que alimentam de outros seres vivos são consumidores, tal que os
produtores são os que produzem a própria fonte de energia. E os decompositores que deterioram a matéria orgânica
e faz a ciclagem dos nutrientes. Sempre ao explanar o assunto joguei perguntas no ar para que os alunos
pensassem e refletissem. Dentre os questionamentos, Quem são os animais carnívoros, herbívoros e onívoros?
Quem são os seres produtores? Quem são decompositores? Aos poucos foram participando, interagindo e
fazendo parte da própria aprendizagem, buscando orientá-los.
Depois que ficaram cientes sobre conceitos chaves para o entendimento do funcionamento das cadeias
alimentares, fui desenhando na lousa passo a passo a estrutura básica de uma cadeia alimentar. Ensinei aos
alunos enquanto esquematiza que na base temos os produtores (plantas e algas), consumidor 1 (herbívoros),
se nutri do produtor, consumidor 2 (carnívoro), se nutri do consumidor 1, consumidor 2 (carnívoro) se nutri
do consumidor 3 e o consumidor 4 (carnívoro) se nutri do consumidor 3 (onívoro). Também procurei deixar
claro que o fluxo de energia que passa de um organismo para outro é unidirecional (produtor-consumidordecompositor) que nem totalmente a energia é assimilada, parte da energia e matéria é pedida nos restos de
organismos não digeridos. E que essa energia sempre será maior no primeiro nível (produtor) e se dissipa
gradativamente nos níveis seguintes (consumidores) utilizada em funções vitais aos seres vivos.
Após esclarecimentos, sempre dei oportunidades de os alunos tirem dúvidas, curiosidades ou
contribuições a fazerem a aula, apesar de que nem sempre é possível ter 100% de participação e compreensão
do conteúdo. Inclusive na própria tive episódio de ter que parar a aula para chamar a atenção de alunos que
só queria conversar, mexer no celular menos valorização ao assunto dado. No mesmo momento, interrompi a
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aula é dei conselhos, orientações sobre a necessidade de aprender os conhecimentos bases para demais níveis
de ensino que se deseja alcançar e inclusive para realização no futuro de uma faculdade.

3.2 A Regência no Ensino Médio
Outra parte do Estágio Supervisionado II foi realizado na Escola Estadual Prof. Ruy Alencar, situada à
Av. Margarida, Quadra 160, s/n, Bairro Nova Cidade, na cidade de Manaus-AM. Também foi realizado antes
de iniciar as atividades de regência, 10 horas de observação, a partir de um Roteiro de Observação especifico,
esse momento foi bastante oportuno para analisar e caracterizar o perfil das turmas onde foram desenvolvidas
as regências, desde aspectos gerais, pedagógicos e comportamentais, inclusive coleta de informações sobre
os conteúdos didáticos com a professora regente para elaboração dos planos de aula e das atividades de
regência e dados sobre a administração escolar, estas ocorrem conforme o horário escolar do professor regente
às segundas-feiras e quintas-feiras, das 13h00min às 17h00min em ambos os turnos matutinos e vespertinos.
Perfazendo 06 dias de observação e registros, ocorridos em 26 de março e 13 junho de 2019.
Planejamento das Turmas dos 1ºanos (1,2, 3 e 4) 2ºano (1 e 2) e 3ºano (1)
Nos 1ºanos do turno vespertino foram planejados conteúdos sobre Microscopia: uso de instrumentos
ópticos na identificação e organização dos seres vivos. O plano de aula e os conteúdos a ser desenvolvida
na regência a sequência de ensino foram planejados dias antes e aprovado pela professora de biologia. Os
conteúdos foram referenciados com base nos Parâmetros Curriculares Nacionais PCN+ - Tema 3. Identidade
dos seres vivos- Unidade temática: A organização celular da vida (BRASIL, 2002), e foram trabalhados
em consonância com esses documentos referenciais, com objetivo de alcançar os objetivos propostos nos
planejamentos prévios das aulas.
Nas aulas de regência dos 2ºanos do turno matutino foram planejados conteúdos focados nos Grupos
dos Tipos Sanguíneos ABO e Fator Rh. O roteiro da aula, a sequência de ensino foi planejada previamente
e aprovada pela professora regente de Biologia, responsável pela turma dos 2ºanos. Os conteúdos foram
referenciados com base nos Parâmetros Curriculares Nacionais PCN+ - Tema 5: Transmissão da vida, ética e
manipulação gênica Unidade temática: Genética humana e saúde (BRASIL, 2002), e foram trabalhados em
consonância com esses documentos referenciais e a fim de alcançar os objetivos propostos nos planos de aulas.
Em relação às aulas de regência do 3ºano do turno vespertino foram planejados conteúdos sobre os
Fungos: Biologia, diversidade, importância, classificação biológica e interações ecológicas. O plano de aula,
a sequência de ensino foi planejada previamente e aprovada pela professora regente de Biologia, responsável
pela turma dos 3ºano. Os conteúdos foram referenciados com base nos Parâmetros Curriculares Nacionais
PCN+ - Tema 4:. Diversidade da vida - Unidade temática: Organizando a diversidade dos seres vivos
(BRASIL, 2002), e foram trabalhados em consonância com esses documentos referenciais e com os objetivos
propostos nos planejamentos das aulas (Figura 5).
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Figura 5. A) Etapa de observação e registro das informações coletados sobre a escola e das turmas onde foram
executadas as atividade de regência; B-C-D) Aulas organizadas em power point (slides), apresentação em data show: o
conteúdo de Sistema ABO e fator Rh às turmas dos 2ºanos matutinos; o conteúdo de Microscopia aos 1ºanos vespertino
e o conteúdo de Fungos aos 3ºanos vespertino do Ensino Médio. Fotos: Silva, K.C.2019.

3.2.1 Atividades Desenvolvidas na Regência
Primeira aula 04 a 13 de junho (2ºano 1)
No dia 04 de junho de 2019, terça-feira, a partir do 4ºtempo foi dado início a regência na turma do
2ºano 1, a princípio a professora regente se direcionou ao fundo sala onde se posicionou para me avaliar, então
me apresentei e esclareci aos alunos o assunto que seria abordado, objetivos da aula e que se esperava alcançar
ao final a compressão e entendimento do conteúdo planejado e relatar a experiência da docência.
Comecei a aula fazendo questionamentos aos alunos relacionados ao tema Sistema ABO, tendo como
finalidade de saber o que os alunos sabiam a respeito, despertar o interesse, curiosidade e vontade de participar
da aula. Dentre as perguntas levantadas no ar, O que sabem sobre os tipos sanguíneos? , Quantos tipos
sanguíneos existem? Como se determina o tipo sanguíneo? Aos poucos meus alunos ficaram envolvidos,
motivados, atentos e pensativos. Dei início à aula fazendo uma breve contextualização sobre o histórico
do descobrimento dos tipos sanguíneos, reação de aglutinação (antígeno-anticorpo), possíveis transfusões
sanguíneas e sintomas adversos de transfusões incompatíveis, o que é Fator Rh, histórico da descoberta do
fator Rh, características do fator Rh.
A todo o momento que conduzia a explicação estimulava a participação ativa dos alunos, priorizava
ouvir seus conhecimentos prévios, durante as perguntas que os direcionavam. Também procurei criar um
ambiente tranquilo, descontraído, livre onde os meus alunos se sentissem a vontade para tirarem dúvidas,
curiosidades ou algo que não ficaram bem esclarecidos. Tanto que os alunos não se sentiram acanhados nem
envergonhados na aula, apreciaram bem o conteúdo e demonstraram fácil assimilação. Após o encerramento
da aula todos os alunos aplaudiram e demonstram grande satisfação e apreciação da aula e queria retornasse
novamente.
Segunda aula 06 de junho (2ºano 1)
No dia 06 de junho de 2019, 5ºtempo, continuei o assunto, depois passei algumas questões na lousa
para que os alunos escrevessem no caderno e tentassem responderem e exercitarem o seus conhecimentos
adquiridos. Aparentemente os alunos se saíram bem, alguns fizeram bem rápido outro ficaram meio com
dúvidas, mas procurei esclarecer/sanar para que ficasse claro o assunto e logo respondiam sem muita dificuldade.
Terceira aula 11 de junho (2ºano 1)
REVISTA BARBANTE - 42

Neste dia começamos a aula cedo, dia 11 de junho de 2019, terça-feira, o 4º tempo era corrido,
cumprimentei os alunos e liguei o projetor e deixei o Power point no ponto, infelizmente ocorreu um imprevisto
a resolução projetada não dava para visualizar o conteúdo. Então com o auxílio do pincel e a lousa conduzi a
finalização da aula, expliquei aos alunos sobre a “Eritroblastose fetal, doença hemolítica”, ligado ao fator Rh,
onde uma mãe Rh- quando tem engravidar de um filho Rh+, ocorre à sensibilização do sistema imunológico
e a produção de anticorpos e se caso tiver 2 gestação o filho terá as hemácias destruídas. Esclareci sobre os
sintomas e os tratamentos da Eritroblastose fetal. Essa aula foi conduzida de forma bem ativa, proveitosa e
senti que os alunos não ficaram com dúvidas e tanto que após a finalização do conteúdo, entreguei a cada
aluno 5 questões impressas para tentarem resolverem e exercitarem seus conhecimentos adquiridos. Alguns
alunos conseguiram finalizar e outros não até porque o tempo foi reduzido, então ficou para ser finalizado na
próxima aula. Mas inicialmente foi possível perceber que os alunos não apresentaram muita dificuldade ao
tentar responder a atividade proposta, levando a crer que a aulas foram bem exploradas.
Quarta aula 13 de junho (2ºano 1)
Relembrando a aula anterior, no dia 13 de junho de 2019, quinta-feira, 5ºtempo, cheguei cedo, e
distribui os exercícios aos meus alunos para que finalizassem e após a conclusão me entregaram para as
correções. Após as correções das questões avaliativas, percebi que dos 45 alunos metade da turma se saiu mais
ou menos bem, alguns deixaram de marcar (em branco) e apenas uma zerou mais creio que tenha sido falta
de atenção e concentração ao responder as questões. Entre as reflexões, críticas e elogios que recebi por parte
dos alunos e que eles buscam um professor paciente, atencioso, respeitoso que faça da sua aula um momento
de troca reciproca de saber, de estímulos, dinâmicos, práticos e interativos que saibam dá sentido e valor ao
conteúdo lecionado. E nos coloquemos no mesmo nível professor-aluno, mas sempre tentei ter o respeito
reciproco (nada de detentor do saber), juntos em busca de um ensino de qualidade e libertador.

Segunda aula 04 a 13 de junho (2ºano 2)
Dando seguimento ao planejamento no dia 04 de junho de 2019, terça-feira, 5ºtempo, conduzi-me
até o 2ºano 2, junto com a professora regente se direcionou ao fundo da sala onde se ponto estratégico para
fazer a avaliação. Organizei o projetor e preparei a aula no Power point, ante de iniciar, me apresentei como
a professora estagiaria de biologia e que estava ali para lecionar para a turma e ser avaliada pela professora
regente, esclareci a temática do assunto que seria e os objetivos da aula.
Procurei iniciar a aula com metodologia mais ativa, busquei fazer sondagem prévia do que os alunos
sabiam ou ouviram falar dos assuntos que seriam discutidos em sala, ao invés de só esperam receberem as
informações tudo mastigadas onde os levam apenas a decorar ou tentar reproduzir o que está sendo dito.
Certamente impactaram os alunos mais os fizeram se sentirem mais à vontade, fiz questão de deixar o espaço
livre para possíveis perguntas, dúvidas, curiosidades e que se sentissem a vontade para interagirem de forma a
aberta na aula. Para começo de aula abordei um pouco sobre a história do descobrimento dos tipos sanguíneos,
pesquisador envolvido e experimentos que levaram ao entendimento do Sistema ABO.
Pelos olhares dos alunos era visível que tudo aquilo era novo, tanto que dizia qualquer dúvida podia
perguntar. E assim, fui conduzido à aula, discorri sobre as diferenças entre anticorpos e antígenos que tinha
ligação relação com as reações de aglutinação, diferença entre as proteínas aglutininas e aglutinogênios que tem
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haver com os tipos sanguíneos. As regras das transfusões sanguíneas, quem pode doar e receber determinado
sangue e as consequências de possíveis transfusões incompatíveis. Claro que diante de tantas informações
sempre busquei fazer relação da teoria com a prática, ou seja, aproximar os assuntos da realidade e cotidiano
dos alunos para que houvesse melhor esclarecimento. A aula foi bem proveitosa, senti realmente que os alunos
apreciaram, gostaram de assistir e não estava contando as horas saírem.
Relembrando a aula anterior dia 06 de junho de 2019, 5º tempo, cheguei cedo à sala, muito animada e
ansiosa para dá procedência ao assunto, inclusive os próprios alunos estavam bem empolgados e interessados,
seguido neste ritmo, preparei os slides e continuei o assunto, dando início sobre o tema Fator Rh, contexto
histórico, a herança genética ligada ao fator Rh, diferenças entre Rh+ e Rh- e os tipos de transfusões possíveis
entre pessoas Rh+ e Rh-. Algo bom a se descartar em relação a esse assunto e que antes de explicar, alguns
alunos já haviam demonstrado bastante curiosidade, interesse e sentido necessidade de ser conhecer, aprofundar
e compreender. Um ponto positivo a se destacar do primeiro contato com os alunos. Como atividade inicial
propôs a resolução de umas duas questões na lousa, onde os alunos iriam colocar em prática o que entenderam/
assimilaram ou dificuldades que persistiram. Pelo que os alunos foram respondendo do exercício não
demonstraram muita dificuldade, estavam até confiantes os que finalizaram.
Retomando a finalização do conteúdo no dia 11 de junho de 2019, terça-feira, 5ºtempo, turno matutino,
entrei na sala de aula, acompanhada da professora regente, organizei a aula no Power point e finalizei o conteúdo
ainda relacionado ao Fator Rh, trazendo informações sobre a Eritroblastose Fetal (doença hemolítica) ligada
ao fator Rh, expliquei a forma que se herda a doença, sintomas detectados (pré-natal e pós-natal) e tratamentos
disponíveis. Encerrando o conteúdo, os alunos do 2ºano 2, receberam uma atividade impressa com 05 questões
relacionadas ao assunto. Os mesmos deveriam tentar responder individualmente sem consulta, infelizmente o
tempo foi corrido neste dia, então deixei para ser feito noutra aula.
Na última aula e encontro com a turma do 2ºano2, dia 13 de junho de 2019, quinta-feira, 4ºtempo,
retomando a atividade anterior pendente, os alunos fizeram e entregaram, e após correções, conclui que os
poucos tiraram notas baixas, este provavelmente compreenderam e assimilaram bem os conteúdos propostos
na regência. No geral os alunos gostaram muito das minhas aulas, acharam dinâmicas, interativas, bem
explicativa e de fácil assimilação e na paciência ao explicar o assunto quando não compreendiam. Quanto
aos aspectos comportamentais apreciaram minha educação, carisma, sociabilidade, comunicação e respeito ao
transmitir os conteúdos à turma. Além dos conteúdos expostos no Power point (uso de recurso tecnológico) e
as atividades programadas, que colaboram para melhor entendimento e aproveitamento da aula.

Terceira aula 06 a 18 de junho (3ºano 1)
A partir do dia 06 e 11 de junho de 2019, quinta-feira, 3ºtempo, turno vespertino, foi realizada a regência
com a turma do 3ºano1, neste foi abordada sobre o assunto de “fungos” para esta aula, procurei utilizar o Power
point, devido ao assunto ser extenso, complexo e que querer muito a da parte visual para compreensão desse
grupo de seres vivos. As aulas ocorreram mais ou menos bem a princípio os alunos não participaram muito,
não esboçaram muito interesse, depois fui procurando explicar o assunto de forma divertida, interativa, prática,
sem pressão e aos poucos fluíram, expus sobre as características gerais dos fungos (aspectos morfológicos
e fisiológicos) e diversidade biológica (distribuição, classificação filogenética e taxonômica) e importância
biológica, econômica e ambiental. Por fim, após as duas aulas, os alunos apreciaram, entenderam facialmente,
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os que se sentiram mais a vontade, fizeram perguntas, tiram dúvidas e tivemos boa concretização das aulas
planejadas.
No dia 13 de junho de 2019, quinta-feira, 3ºtempo, foi realizada a aplicação de uma atividade de
consulta com base no material elaborado, conforme o assunto lecionado, então foi entregue a cada aluno e
tiveram até o final da aula responder. Após as correções das avaliações, percebi que muitos conseguiram se
sair bem, acertaram um bom número de questões, mas a outras exceções de alunos que não se deram nem ao
esforço de marcar nenhuma opção, sendo que atividade foi de consulta, levando a crer que por pura preguiça
e desvalorização das aulas e do material preparado não se saíram bem. Infelizmente essa é uma das realidades
que professor se depara no exercício de sua profissão, mas a seguimos firmes na missão na arte de educar, que
com certeza faz toda a diferença na vida jovem cidadão e profissional do amanhã.
Então se propôs no dia 18 de junho de 2019, terça-feira, 4ºtempo, uma atividade avaliativa (sem
consulta), relacionado à aula anterior, os alunos formaram se organizando em fileiras e entregues as avaliações
e pra responderam dessa vez fiz questão ressalta a importância de levar a sério e o cuidado marcar a prova.
Notei que os alunos sabiam o assunto, se dedicaram e mostraram empenho na resolução da avaliação preparada,
tanto que fazer as correções era visível que muitos se saíram bem e obtiveram boas notas. Dos que não se
saíram bem, provavelmente eram os que não tinham ido bem avaliação anterior ou que deixaram questões
em branco sem marcar, este ainda tiveram no dia 26 de junho, a oportunidade de tirar uma melhor nota e se
empenhar mais. No entanto, não basta apenas recuperar nota ou esperar pelo professor, precisa-se que haja
mais proatividade do próprio aluno na buscar do aprender e reconstruir seu conhecimento de modo crítico e
transformador.
Quarta aula 04 e 18 de junho (1ºano 1, 2, 3 e 4)
Ante de inicia as aulas das 13h00min às 13h45min, nos dos dias 04 e 18 de junho de 2019, 1ºano 4,
1ºtempo, ao entrei na sala conversei com os alunos, a professora regente me apresentou, logo depois preparei
minha aula no Power point, onde esclareci para os alunos que iria abordar sobre a Microscopia um das áreas da
ciência que estuda os métodos e técnicas de aplicação dos instrumentos ópticos. Aos pouco discutimos sobre
a evolução do aparelho de microscopia, parte que compõe, função, tipos e contribuições para ciência. Alguns
alunos demonstram interesse e outras simplesmente só bagunçaram, atrapalharam, ainda tive que chamar a
atenção e isso dificultou na concretização dos objetivos das aulas.
Dando seguimento a este mesmo assunto, nos dias 04 e 18 de junho, 2ºtempo, das 13h45min às
14h36min, continuei a aula no 1ºano 1, expus a aula sobre Microscopia, expliquei dinamicamente, de forma
prática, interativa e envolvendo os alunos, fiz muitas perguntas, pois visei muito a opinião e visão dos próprios
alunos sob a temática discutida. Muitos revelaram surpresa, acharam curioso e impactante as evoluções
tecnológicas que ocorrera com os microscópios e as descobertas advindas de sua invenção.
Retomando ao mesmo assunto planejado nos dois respectivos dias do mês (04 e 18), fui pro 1ºano
2, 3ºtempo, das 14h36min às 15h24min, também discutimos sobre o contexto histórico da evolução dos
modelos de Microscópios que foram criados ao longo do tempo, principais componentes, forma de classificalos e as contribuições que até impactaram a ciência (descoberta das células, teoria celular, existência dos
microrganismos, criação das vacinas e antibióticos). A aula foi bem proveitosa, interessante, rica e aprofunda
e os alunos tiveram a oportunidade de se aprofundar um pouco sobre as grandes descobertas científicas foram
desenvolvidas em decorrência da criação do microscópio.
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Nas aulas ministradas nos respectivos dois dias de encontro com o 1ºano 3, 5ºtempo, das 16h27min
às 17h25min, tivemos uma rápida e aprofundada de troca de conhecimentos sobre Microscopia, vimos que
é uma área da ciência que estuda os métodos e técnicas do uso dos instrumentos ópticos, para muitos alunos
foi um assunto novo e nunca ouviram falar ou tinha uma breve e curta noção. Abordamos a estrutura dos
microscópicos que se transformaram com o tempo, classificação dos equipamentos (ópticos e eletrônicos),
parte que compõe e funções, áreas de aplicação e uso. No geral os alunos da gostaram da explicação, material
e didática utilizada, alguns nem tanto, mas a arte de ensinar é possível agradar todos. Porém, procuramos
sempre melhorar, aprimorar e rever os métodos de ensino, avaliação e relação com os alunos.
Quinta aula 26 de junho (1ºano 1, 2, 3 e 4)
Como combinado, anteriormente, ao fim das aulas, foi passada uma atividade avaliativa, com a turma
do 1ºano 4, 1ºtempo, juntamente com o apoio da professora regente, organizamos os alunos em fileira, antes
foi feita chamada e entregue as avaliações, vi que procuram se concentrar na resolução das questões, apesar
de essa turma ter dado um pouco de trabalho durante as aulas. O mesmo procedimento anteriormente foi
adotado na turma do 1ºano1 2ºtempo, chamada para confirmar os que vieram e entregue a atividade avaliativa,
estes responderam aparentemente com facilidade e devolveram antes de bater o sino. Encaminhei-me a turma
do 1ºano2, 3ºtempo, apliquei a avaliação, fizeram tranquilamente e sem muita dificuldade. Em seguida fui à
turma do 1ºano3, 5ºtempo, passei avaliação e responderam com atenção e se esforçaram pareciam expressar
a vontade de se sair bem, um comportamento positivo que se deve destacar em relação as turmas dos 1ºanos.
Depois de realizar as correções e compararem os desempenhos das turmas na avaliação proposta,
concluo que conseguiram assimilar e extrair algum conhecimento das aulas, bem como, levam a crer que
estudaram e se prepararam. Infelizmente alguns se saíram ruins, mas creio que tenha sido falta de atenção
durante as explicações, problemas pessoais (familiares) ou devido à “necessidade” de pedir para os alunos
levarem a sério a aula, isso acaba por atrapalhar ou desconcentrar os colegas de classes. Enfim, são situações
que “nós professores iniciantes” nos deparemos durante o exercício da profissão e teremos que ter pulso firme
para lidar e solucionar.
Frente à experiência da regência a e as perspectivas de visão e avaliação dos alunos dos ensinos
fundamentais e médios, percebe-se que a metodologia utilizada pelo educador pode ensinar o educando
a “ser livre ou submisso, seguro ou inseguro; disciplinado ou desordenado; responsável ou irresponsável;
competitivo ou cooperativo (BORDENAVE JD & PEREIRA AM, 1995). Inclusive a ter um papel relevante
no ensino e aprendizagem de ciências e biologia, cujas as áreas do conhecimento são amplas, complexas e
que requerem dedicação, atenção e empenho, mas principalmente ser abordas sob uma aproximação da nossa
realidade, quando relacionando a teoria e prática com o dia a dia na forma de metodologia ativa (aulas abertas,
dialogadas e discursivas) fazemos os alunos aprenderem de forma mais autônoma, livre, prática, sem pressão
e que valoriza o conhecimento prévio que adquiriam ao longo da vida.
Colaborando com as reflexões da regência, Carraro, et al. (2011); Parente, (2008), ressaltam que
a relação entre teoria e prática fomentada por meio das metodologias ativas lança um novo horizonte de
possibilidade de formação, que se faz mais sólida e coerente e efetiva o que se conhece por aprendizagem
significativa. A relação com a realidade facilita a fixação dos conteúdos, uma vez que ganham significado e
força, o que promove o desenvolvimento do pensamento crítico.
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O desenvolvimento da autonomia do aluno é um dos benefícios mais enfatizados (PARANHOS
& MENDES, 2010), um dos princípios para obter um ensino- aprendizagem de qualidade, pois os alunos
deixam de serem meros reprodutores ou recebedores passivos de informações, mas os autores ativos dos
seus conhecimentos. Buscando um ensino não meramente quantitativo, mas qualitativo para vida pessoal e
profissional. Pode-se compreender o desenvolvimento da autonomia como questão central no processo de
aprendizagem por meio das metodologias ativas de ensino-aprendizagem, compreendendo a autonomia em seu
sentido mais amplo servindo à libertação, se funda na criatividade e estimula a reflexão e a ação verdadeiras
dos homens sobre a realidade, responde à sua vocação, como seres que não podem autenticar-se fora da busca
e da transformação criadora (BORDENAVE & PEREIRA, 1995).
Um dos pontos a se destacar da experiência do estágio supervisionado (regência) que me levaram a
refletir é que a arte de “ensinar não se trata de um ato mecânico de repassar informações”. Pelo contrário,
“reside no significado e relevância da didática que adotamos para chegar esse conhecimento até o aluno” este
sim, faz toda a diferença. Vejo que uma das coisas que os alunos priorizam muito e a interação professoraluno, o respeito, o cuidado e a atenção os levam a desenvolver uma melhor relação com a disciplina, inclusive
a facilitação do ensino e aprendizagem.
Claro que têm as exceções alunos que não querem “nada com nada”, inclusive só vem para atrapalhar a
aula e o professor. Porém, uma coisa é certa por mais que a disciplina seja complexa e extensa, como as ciências
naturais e a biologia, quando o professor dá sentido e significância a aula e tem um bom convívio com os
alunos às chances de ter uma boa recepção aos métodos de ensino, conteúdos e avaliação, e consequentemente,
a aprendizagem são mais positivas. E indispensável, também, que haja uma forma de ensino claro, prático,
dinâmico e acessível tornando-se o sentido da aprendizagem mais prazerosa e libertador.
Saint-Onge M., (2001), nos ressalta que a questão do ensino não se limita à habilidade de dar aulas,
também envolve a efetivação de levar ao aprender. O vínculo entre aprendizagem e ensino não é causal, ou
seja, o ensino não causa a aprendizagem nem desenvolve novas capacidades que podem levar à aprendizagem.
Ensinar e aprender estão vinculados ontologicamente, assim, “a significação do ensino depende do sentido
que se dá à aprendizagem e a significação da aprendizagem depende das atividades geradas pelo ensino”.
Compreende-se que a aprendizagem necessita do saber reconstruído pelo próprio sujeito e não simplesmente
reproduzido de modo mecânico e acrítico.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As experiências vividas no âmbito das escolas, nos leva a reflexão de que tanto o estágio supervisionado
I e II é uma excelente oportunidade para se adquirir experiência e, futuramente, ingressar no mercado de
trabalho. O estágio supervisionado II, que compreende a vivência da docência é a base para se preparar uma
boa carreira do professor em formação, bem como para se conhecer os desafios e as dificuldades que educador
enfrentará adiante na busca incessante de um pensar e um fazer pedagógico que contribua realmente para a
formação de cidadãos críticos e conscientes.
No tocante a arte de ensinar, a regência vivenciada tanto com os ensinos fundamentais finais e ensino
médio, revela que o ofício de lecionar parece ser tarefa fácil, mas quando é posto em prática percebe-se
que não é bem assim. Pelo contrário, a partir do Estágio II pode-se observar que tanto o professor que está
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iniciando a carreira, quanto o que possui vastos anos de docência precisa lidar todos os dias com uma série
de empecilhos, tais como salas superlotadas, alguns alunos desinteressados e desmotivados, falta de recursos
didáticos, ausência de apoio pedagógico e pouca participação da comunidade. E, até mesmo tempo, muitas
vezes, pais incompreensivos que dificultam o trabalho do professor. Principalmente quando este pretende
estabelecer limites para seus alunos ou quando é um pouco mais exigente com as tarefas passadas.
Porém, observando, cuidadosamente durante a realização das regências nas turmas dos Terceiros Ciclos
(6ºano e 7ºano) do fundamental e 1ºanos, 2ºanos e 3ºanos do médio, puder perceber que nem todos os alunos
não são desinteressados, desmotivados e sem interesses nas aulas, mas foram resultados do sistema de ensino
automático, fragmentado, limitado, sem inovação e baseado em “métodos tradicionais ultrapassados” das
escolas que talvez viessem. Tais métodos tradicionais não buscavam despertar a autonomia, liberdade, senso
crítico e nem aproximam os conteúdos da realidade cotidiana, pessoal e futura profissão do aluno. Além disso,
certos professores ainda visam muito à mera “reprodução e decoreba” de informações, ao invés de colaborar
pros alunos tornassem pensadores e formadores de opiniões sobre os problemas que os rodeiam.
Tanto que na realização das regências vislumbrei a necessidade de inovar a forma de ensino, conduzir
as aulas baseada em metodologias ativas e criar um ambiente escolar agradável, sem pressão, descontraído,
onde os alunos tivessem liberdade e oportunidade de se expressarem, relatarem seus conhecimentos a respeito
dos assuntos lecionados. Sentir a necessidade de despir-se do pedestal de detentor do conhecimento e de toda
arrogância acadêmica “dono do saber”, mas tratar de igual para igual professor e aluno.
Dando chance de os próprios alunos criarem os próprios meios de entendimento e compreensão
do assunto, principalmente em conteúdos extensos, complexos e de relevâncias como as ciências naturais
e biologia que estão presente no nosso dia a dia. Os alunos se sentem sujeitos de um processo dinâmico e
atrativo de ensino-aprendizagem, principalmente nos vastos e ricos campos das ciências naturais e biológicas.
Entre as demais considerações que faço aqui com a conclusão das regências sobre necessidade da
formação continuada, pois quanto mais aberta for à mente, quanto mais disposta a ouvir a opinião e as
sugestões dos alunos, quanto mais o docente estiver disposto a renovar as suas práticas pedagógicas, melhor
será o processo de ensino-aprendizagem. Professores que param de se aperfeiçoar acabam se acomodando e
deixam os alunos desmotivados e sem vontade de aprender. Aliás, o professor precisa compreender que ele
como educador tem o dever de criar oportunidades e situações melhores para que o aluno construa o próprio
conhecimento.
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RESUMO
Este trabalho visa tratar do tema da angústia em Sartre, abordando aspectos da contemporaneidade,
de forma a traçar um diálogo entre literatura e filosofia. Acredita-se que a literatura na contemporaneidade é
um grande instrumento para entendermos e trabalharmos esta questão. Levando em consideração que o fazer
literário exige um posicionamento diante do real, a literatura engajada exerce um papel fundamental na sua
retratação da existência. Uma vez que o prosador escreve sobre suas angústias e vivências cotidianas, abre
possibilidades para quem o lê interpretar e refletir sobre o drama da vida. O existencialismo em Jean-Paul
Sartre nos ajuda a entender ainda mais esta questão, já que é na existência que nos percebemos e que nos
damos conta de que estamos sós, lançados no mundo, prontos para o nada, vindos do nada, e que passamos a
nos moldar e definir a partir de nossa existência.
Palavras chave: Angústia; Existencialismo; Literatura; Engajamento; Sartre.
1 INTRODUÇÃO
O século 20 é marcado por dois grandes acontecimentos, primeira e segunda guerra mundial. O ser
humano se encontra em um tempo de grande frustração, pois os valores que norteiam o pensamento social
são suspensos com tanta tragédia e sofrimento. É nesse cenário que Jean-Paul Sartre analisa a existência
humana com mais profundidade. Entendendo que não há nada de inteligível, além de nós mesmos, que possa
nos definir, portanto, não há regras pré-estabelecidas que devamos seguir. Ainda que tal cenário tenha ficado
no passado, nos encontramos em situação muito parecida diante das constatações de quando percebemos que
não há sentido no próprio existir e no que fazemos. Acabamos por viver uma vida muito pequena, existindo
pelo simples fato de sermos no mundo e mais nada. Não encontramos significado pré-estabelecido para a
existência. A angústia, segundo Sartre (1946), está presente no cotidiano do ser humano, requisitando deste
uma resposta, abrindo espaço para a literatura, uma arte que retrata a realidade. Será que nós temos a capacidade
de identificar nossas inquietações ao ponto de nos valermos da literatura como forma de expressão? O fato de
estarmos incomodados com nossa existência nos possibilita um engajamento literário?
Precisamos primeiro compreender o que é angústia e como ela se manifesta num determinado modelo
de literatura. A literatura é instrumento para muitos escritores que têm a intenção de convencer, de questionar e
provocar reflexão em seu leitor. É ela quem expõe os problemáticos traços da existência humana, foco central
do pensamento sartreano. O existencialismo é um pensamento muito recorrente no século 20, abrindo espaço
para o debate da angústia, não mais pela via da psicologia, mas pela existencialidade. Essa angústia se dá pela
escolha e incapacidade do ser humano nos assuntos fundamentais de sua vida, tal como os compromissos
que assume, pelo que não cumpre, como um ser que vive em meio à sociedade. O contemporâneo começa
1 Graduado em Letras Português e Espanhol (Faculdade Estácio de Sergipe).
2 Mestre em Filosofia (UFS), Especialista em Estudos Clássicos (UnB), Graduado em Filosofia (UFS) e membro da SBEC (Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos).
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a entender que suas individualidades são suas, mas que outros também sentem na mesma intensidade ou
parecida, possibilitando assim uma reflexão de quem ele mesmo é diante do sofrimento, fazendo-o perceber
como angustiado, fora de seu ponto de partida e de chegada. É na contemporaneidade que vamos procurar
entender ainda mais esta problemática, abordando a liberdade e o engajamento. Pertinentes ao nosso tempo,
as artes, nesse sentido, têm um papel muito importante, especialmente a literatura, pois é por meio dela que
Sartre quebra as fronteiras e os tabus. É na literatura que o ser angustiado encontra possibilidade de expor o
que sente, que o faz incomodado a ponto de querer engajar-se utilizando as palavras, pois é a angústia que o
faz procurar a escrita, já que a literatura é uma das principais formas artísticas de expressão.
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 O Existencialismo
Uma das principais constatações do século 20 é que a existência precede a essência. Mas o que isso quer
dizer? O homem, vindo nada, não poderia ter algo de primário para caracterizá-lo ou o definir. Somente a partir
de sua existência é que ele tem aquilo que chamamos de essencial, de característico, o que nos faz constatar
que nascemos para ser e não sendo, passamos a ser o que seremos, seremos constantemente remodelados por
nossas escolhas. Demarcando nosso modo de ser dentro deste mesmo pensamento, temos o humano. Sendo um
existencialismo, o humanismo tende a ser um pensamento voltado para a condição humana, desenvolvendo
a crítica do humano sobre si mesmo, capaz de aprimorar suas potencialidades focando ainda mais em sua
capacidade para a criação e sua liberdade. Essa condição que nos lança na vida, que produz os diversos
significados e que serve de espelho para o mundo, torna o humano um ser que existe, que contribui e modifica
tudo ao seu redor. A existência está ligada ao humanismo no próprio existir, ou seja, tudo que faz parte deste
mundo, o próprio mundo. Todos os dias, assumimos compromissos, tomamos decisões, fazemos escolhas.
Todas essas atividades cotidianas são o estabelecimento da condição humana. O homem se projeta em sua
vida pelas escolhas que faz, pela liberdade que tem e pelo que assume sobre ela. No existir, construímos a
consciência de quem somos, de como vivemos. Existimos por que somos quem somos, carregamos marcas
próprias, temos detalhes pessoais, características nossas e seguimos nos construindo, nos moldando em nossas
possibilidades, modelando nossa essência. A essência é e será aquilo que fizemos e faremos de nós mesmos
no decorrer da vida. Nossas escolhas nos trazem o compromisso que temos com o nosso eu maior, com nós
mesmos. O estabelecimento das escolhas nos revela a angústia, que faz parte diariamente do nosso existir.
Segundo o pensamento sartreano (1946), o homem, antes de ser, foi e sempre existiu em algum projeto,
o que oferece a ele uma necessidade. É como algo que ele precisa tornar real, como se sua existência fosse
pronta desde antes do seu próprio existir. Ele é construído, projetado através do tempo, de sua vivência, de sua
criação e influências sofridas durante toda uma vida. Não há nele algo primário, pois veio do nada. Por isso,
Sartre diz que “o homem é, inicialmente, um projeto que se vive enquanto sujeito” (1946, p. 19, 20). Somente
enquanto agente transformador de si e dos demais é que ele tem alguma utilidade. Enquanto for necessário para
si e os outros, enquanto houver algo nele que satisfaça desejos, anseios, sentimentos, é que continua sendo útil.
Entendemos o projeto como aquilo que se constrói sobre ele e o faz quem é, neste momento, um acontecimento
do agora. Mas essa construção também é efetivada por si mesmo, misturando aquilo que é idealizado consigo
próprio. Guardamos o que queremos para nós mesmos, fazemos escolhas para isso, e a partir do momento que
decidimos algo, prevemos suas consequências que virão de nossas decisões. Com isso, estamos projetando o
que possamos vir a ser. Tal percepção nos faz compreender que o ser humano tem a liberdade em suas mãos,
que lhe entrega à responsabilidade, tomando sobre si as consequências daquilo que veio a ser por sua própria
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construção, mas não só a responsabilidade sobre si e sim sobre todos os outros, pois cria valores a conceitos
e escolhas. É um contínuo e quase imperceptível influenciador. Suas escolhas, decisões e aquilo que ele julga
ser ideal para sua vida vai refletir nos outros, vai fazer com que o outro tome como modelo para si. Não existe
o ser humano só, mas sempre o ser-com-os-outros. Ora, se escolhemos casar e ter filhos, o fazemos porque
achamos que é algo bom, passando para os outros a imagem do que é bom em casar e ter filhos, interagindo
então com os demais. Percebemos, a partir das nossas escolhas, que somos verdadeiramente livres e, por nos
encontrarmos nesta liberdade, nos voltamos para nossas responsabilidades. Não há nada no céu, na terra, no
simples cotidiano que diga quem somos ou o que devemos fazer. São nossas escolhas quem vão dizer. Não
há como provarmos a nós mesmos que existem normas, doutrinas prontas que nos impulsionem a escolher
algo, senão dentro de um contexto. Somos nós mesmos quem escolhemos e assumimos esta responsabilidade,
perseguindo novos compromissos. É colocada então diante de nós uma questão de que nada seria diferente se
não existissem regras, padrões e leis a serem seguidas, pois fomos nós mesmos quem as criamos. Levando em
consideração a exemplificação de Sartre, podemos considerar que:
...o corta papel é simultaneamente um objeto que se produz de determinada maneira e que,
por outro lado, possui uma utilidade definida, e não se pode supor que um homem produza
um corta papel sem saber para que tal objeto serve. Então dizemos que, para o corta papel, a
essência – ou seja, o conjunto dos procedimentos e das qualidades que permitem produzi-lo e
defini-lo – precede a existência; (SARTRE, 1946, p. 18)

A nossa existência, o nosso estar no mundo acontece primeiro, antes de tudo. Somos lançados para a
existência e pronto, mais nada. Nossas qualidades serão construídas depois disso. E esse processo acontece a
partir de nossos desejos, nossas vontades, que também são construídas no existir, em meio a tudo que vivemos.
A construção de nossa essência, ou seja, do que nos tornamos posteriormente, nos permite estar face a face
com a liberdade. O medo é quem nos traz responsabilidades e compromissos. Nós escolhemos e assumimos
compromissos pessoais, sociais e religiosos que não conseguimos cumprir em decorrência de escolhas erradas.
Diante de uma escolha mal feita e da impossibilidade de cumprir compromissos, nos vemos angustiados. É
aí que percebemos que a liberdade nos gera angústia, pois ela é delineada pelas nossas incapacidades. Desta
forma, podemos afirmar que angústia é “uma responsabilidade direta em relação aos outros homens envolvidos
pela escolha” (SARTRE, 1946, p. 23).
Se um indivíduo decide o que quer que seja, ele precisa saber que suas decisões são carregadas de
consequências e por tanto precisa saber administrá-las. Não sendo assim, encontrar-se-á angustiado pela
escolha que fez e posteriormente não saberá lidar com suas consequências pela impossibilidade de encará-las.
Se um jovem deve escolher entre ir para um seminário e tornar-se padre ou para uma faculdade tradicional,
onde vai se formar engenheiro, advogado, médico ou professor, por exemplo, ele está diante desta experiência.
Deverá abandonar algo. Constata que não há a possibilidade de ter uma dessas opções concomitantemente sem
o risco da perda. Não há como ser padre e ateu ao mesmo tempo, pois precisa integrar-se a algo. Ao escolher,
ele precisa rever sua vida, precisa observar se ela está sendo condizente com as suas exigências. Se ele leva
uma vida livre de dogmas, regras e doutrinas, não poderá submeter-se à condição do sacerdócio como padre.
Se quando escolher uma das opções, não pode dizer que recebeu ordens para fazer tal escolha, pois ele é
responsável por aquilo que sua existência lhe proporciona: liberdade.
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2.2 Angústia
Mesmo que diante de uma situação de escolha e impossibilidade alguém vá buscar conselhos, esse
conselho está subordinado a uma escolha anterior, e essa escolha pressupõe suas vontades. Se eu estou
angustiado com meu casamento e busco conselhos com um terapeuta ao invés de buscá-lo com meu pai, eu o
fiz, consciente ou inconscientemente, já tendo mais ou menos uma ideia de que tipo de conselho iria receber.
Isso significa, segundo Sartre (1946, p. 27) “que escolher o conselheiro também implica em um engajamento
pessoal”.
Se estou ansioso por algo e preciso, necessito buscar conselhos acerca de alguma coisa, muito
provavelmente procurarei onde sei mais ou menos que resposta vou obter. Não vou procurar um conselho
ou ajuda sobre literatura em uma simples banca de revistas, por exemplo. Procurarei um lugar onde serei
recebido e entendido sobre o que estou precisando no momento. Sentiremos que nada e nem ninguém poderá
nos ajudar, devido à incapacidade de eu mesmo não poder me ajudar.
Neste sentido, comunidade escolhida torna-se sinônimo de segurança, no sentido de que não precisamos
nos abandonar, correndo o risco da frustração. Se na comunidade uma escolha errada é feita, não será culpa
somente minha, mas de todos. Temos como verdade o que ouvimos porque confiamos nas pessoas que com
a gente estão. Conhecemos uns aos outros. Há um sentido de conforto quando se sabe que ninguém vai nos
julgar, condenar, discordar daquilo que pensamos, pois nos aproximamos um do outro a cada escolha.
Somos humanos, existimos no mundo interagindo frequentemente com outras pessoas. Precisamos
entender que o outro pode ser o significado da vida, da existência, porque é no outro que nos afirmamos, é no
outro que entendemos como e quem nós somos. Eu só sei se sou bom quando vejo a reação do outro sobre
minha bondade. Fora dessa interação pode não haver possibilidades de auto identificação. É vivendo em
comunidade que disfarçamos sempre mais a angústia.
2.3 Comunidade
O paradoxo que se estabelece é que, se quisermos segurança, abramos mão de nossa liberdade. Se
quisermos liberdade, abramos mão de nossa segurança. Uma pressupõe perda da outra. Não podemos ter a
segurança de sentir-nos aceitos em uma comunidade estando com nossa liberdade em evidência, pensando e
agindo de forma diferente da qual é estabelecida no grupo. Tampouco podemos gozar de nossa liberdade tomando
parte da segurança de uma comunidade, onde tudo é estabelecido para o bem de todos. Conflituosamente a
liberdade pressupõe escolhas pessoais, individuais, que não são muito bem-vindas na comunidade.
Frequentemente a sociedade contemporânea não tem proteção e segurança sem instalar câmeras em
suas próprias casas, sem pôr cerca elétrica para ferir o outro que tentar invadir seu espaço. E tentativa de invasão
de espaço existente em nosso meio nos tira a segurança e proteção, seja ela qual for, fazendo assim nos sentir
impotentes, incapacitados de nos proteger. O preço que se paga por estar e pertencer a uma comunidade é não
ter autonomia, não ter sua própria identidade, não ser quem realmente é com sua liberdade. A impossibilidade
de estar, de viver, de andar, de ser como é. Quando somos privados de nossa liberdade, encontramo-nos
engaiolados num mundo que não criamos, pois estamos sujeitos a sermos moldados e enquadrados naquilo
que não planejamos para nós mesmos. Deixamos de pertencer a nós mesmos, de praticar nossa existência tal
como ela é, como escolhemos que ela seja.
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A discrepância que existe entre segurança e liberdade é a mesma entre comunidade e individualidade. E
provavelmente esta diferença continuará sem ser mantida por muito tempo, pois o mundo contemporâneo nos
exige que estejamos nos moldes que ele mesmo impõe. Ficamos frustrados por não conseguirmos encontrar o
equilíbrio entre ambas, ainda assim não abandonamos a busca.
A sociedade antiga, segundo Ferdinand Tonnies (Ferdinand Tonnies apud Zygmund Bauman, 2001,
pg. 13), se unia por um entendimento enquanto a moderna se une por um consenso. Dá-se a diferença de
entendimento e consenso da seguinte forma: o consenso é aquilo pelo qual a comunidade ainda quer chegar.
É a ideia, o objetivo, o propósito que a comunidade vai buscar. Chegarão, então, em um consenso de como
conduzir essa busca. Já o entendimento é aquilo que já está pronto. São as ideias, objetivos e propósitos pelos
quais a comunidade já está buscando. É o ponto de partida e não o de chegada.
Aquilo que buscávamos em uma comunidade não está mais à vista, perdeu-se a esperança de encontrar.
Daí vem a necessidade de alguns procurarem outra forma de sociabilidade, pois não enraizou-se no grupo a
ponto de encontrar nele a satisfação tão procurada. A busca pela comunidade perfeita, onde podemos estar
em contato com nossa própria liberdade, tornou-nos insensíveis e não participantes da vida. Participantes no
sentido de percebê-la a ponto de senti-la. Não temos mais a expectativa do até logo, não temos mais memória
suficiente para lembrarmos os afetos passados. Por este motivo, a busca nunca terminará, sendo lançada para
um futuro nunca alcançado. Também por este mesmo motivo, a esperança não cessará. O sociólogo Bauman
nos sinaliza que:
O que essa palavra evoca é tudo aquilo de que sentimos falta e de que precisamos para viver
seguros e confiantes. Em suma, “comunidade” é o tipo de mundo que não está, lamentavelmente,
a nosso alcance – mas no qual gostaríamos de viver e esperamos vir a possuir. (BAUMAN,
2001, p. 9)

É na comunidade que deixamos de exercer nossa liberdade, como já vimos. Mas também é nela que
temos a segurança de não exercê-la. Se eu pratico minha liberdade, corro o risco de fazer escolhas erradas e
sofrer as consequências por isso e, estando em comunidade, a probabilidade de isso acontecer é menor, pois
estarei tomando decisões coletivas que acarretarão em consequências também coletivas.
A contemporaneidade é marcada pela inquietação humana frente à sua condição. Parece que os grandes
elementos que foram postos durante todo o século 20, como o avanço da tecnologia possibilitando mais
união entre os povos, não se realizaram, pois mergulhamos na constatação de saber que somos os únicos
responsáveis pelos erros que cometemos.
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2.4 Contemporaneidade
A contemporaneidade é marcada pela fragmentação dos valores, pela diversidade de significados que
eles têm e pela relativização dos modos de ser. Contrariamente, ao mesmo tempo em que percebemos essa
diversificação, notamos uma ausência. O ser contemporâneo perdeu-se em seu significado, estabelecendo-se
na angústia de suas escolhas e impossibilidades. No angustiar-se o homem entrega-se à crise, que o retira de
seu cotidiano e permite que enxergue novas possibilidades, que revise sua existência e que defina sua utilidade,
acarretando responsabilidades, pois agora sabe que é agente influenciador de todos os outros homens, sabe que
suas escolhas servem de modelo para os demais.
Historicamente, nos angustiamos em vista de um imaginário coletivo sendo construído, no qual nos
encontramos como marca distintiva da contemporaneidade. Impõem-nos seus modos, sua forma de pensar, suas
regras e suas leis para que estejamos inseridos naquilo que ela mesma chama de normalidade. O pensamento
contemporâneo, portanto, nos remete à revisão de nós mesmos enquanto humanos, enquanto sujeitos, enquanto
esses seres existentes que precedem a essência. A filosofia contemporânea está muito atenta ao humano, na
existência e insatisfações da vida, nas escolhas que carregam consequências, nas impossibilidades frente à
desesperança. Desde que adentramos esta consciência, as perguntas mais comuns continuam sem respostas
definidas, como ‘de onde viemos?’, ‘para onde vamos?’, ‘porque existe tanta solidão em meio a tanta gente?’.
Parece que o homem ainda não chegou num consenso estabelecido sobre isso. Grande parte dos intelectuais que
vivenciaram o século 20, como primeira e segunda guerra mundial, percebeu as transformações ocasionadas
pela globalização, as tendências sociais, a falta de respostas claras sobre o ser e estar, a insatisfação como
resultado tão esperado do avanço da tecnologia. Tornamo-nos pessoas inevitavelmente insignificantes
habitando num mundo descartável. Tudo muda e passa o tempo todo, fazendo com que mudanças aconteçam
rápido demais, sem nem que percebamos. Neste sentido, Bauman nos adverte:
Lembre-se das palavras de Stuart Hall: Já que a diversidade cultural é, cada vez mais, o destino
do mundo moderno, e o absolutismo étnico, uma característica regressiva da modernidade
tardia, o maior perigo agora se origina nas formas de identidade nacional e cultural – novas
e antigas – que tentam assegurar a sua identidade adotando versões fechadas da cultura e da
comunidade... quando se tenta viver com diferença (HALL, 2004, p. 105 apud BAUMAN,
1993, p. 349-63)

A arte não se manifesta em meio às diversas culturas. As cores, os sons e as letras existem por si
mesmas, e pronto, continuam sendo coisas. É verdadeiro que se pode atribuir, a estas coisas, significados.
Porém, esse significado vai acontecer também fora do objeto que o provocou, fazendo-o continuar sendo o
objeto de origem. A partir do momento que atribuímos significado para um banco de madeira, por exemplo,
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ele deixa de ser banco de madeira, o deixamos de ver como um banco de madeira. Nosso olhar e percepção
passam a ver com um sentimento. O maior foco de expressão da diversidade é a arte, e na criação artística se
concretiza a possibilidade de ser.
2.5 As artes
O artista deve se deter naquilo que o objeto realmente é: suas formas, seu acabamento, sua utilidade,
e observar tudo isso de várias formas, se for necessário. É esse objeto que ele vai transportar para a tela, para
a música, para a dança, para a literatura. Sem agir desta forma, ele está muito longe de considerar qualquer
objeto como linguagem, pois primeiro precisa apreciá-lo como tal para depois criar por sobre o que já é. Desse
modo:
O que vale para os elementos da criação artística vale também para as suas combinações: o
pintor não deseja traçar signos sobre a tela, quer criar alguma coisa; e se aproxima o vermelho
do amarelo e do verde, não há razão alguma para que o conjunto possua um significado
definível, isto é, para que remeta especificamente a algum outro objeto. (SARTRE, 1948, p.
11)

O artista não deve fixar sua intenção de especificar a sua obra. Ela até pode ter um significado definido
para ele, mas quem vai defini-la de fato é o seu receptor. E ainda assim, tantos outros receptores a definirão
como quiserem e puderem. A obra criada não pertence mais ao autor a partir do momento que é publicada,
exposta ou revelada.
Aí está a convergência entre filosofia e literatura na contemporaneidade. Enquanto a filosofia se
preocupa em entender e tentar esclarecer os trâmites da razão diante do caos humano e sua condição, a literatura
preocupa-se em engajar-se, em transformar seu objeto em coisa criada, em imaginário, em linguagem.
2.6 A literatura
A filosofia, como bem já vimos, é o ponto de partida e nunca o de chegada. É através dela que lançamos
os porquês. O problema da angústia, o existencialismo, a condição humana de, muitas vezes, desespero, as
diferentes formas de perguntar sobre diferentes assuntos sociais, existenciais e políticos, variações sobre o
tema dado também fazem parte da filosofia, pois estamos sempre buscando entender algo, de diversas formas.
No tocante ao que a filosofia pode e oferece para a literatura, devemos levar em consideração o engajamento
do prosador. Ora, se alguém escreve, escreve com intenção de significar algum objeto, seja ele concreto ou
abstrato. Para tal atividade com as palavras precisa-se refletir e pensar antes no porquê da abordagem de
determinado tema, o que pressupõe pensamento filosófico. Pensar filosófico nem sempre é de trazer respostas,
mas sim, quase sempre, ainda mais questões a serem abordadas. Por mais que a filosofia tenha ideias prontas
para qualquer que seja o assunto, sempre haverá uma forma de abordá-lo, possibilitando assim sempre um
engajamento para o escritor. O prosador, com suas intenções, procura relatar, por meio da linguagem, aquilo
que possa estar te incomodando, angustiando ou apenas algo que simplesmente deseja compartilhar, mas
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sempre com uma determinada intenção. Ele nem sempre está preocupado com a estética estrutural, mas volta
sua atenção para a qualidade persuasiva e a intenção que tem ao escrever. Já sabe o que vai relatar em seus
escritos e não tira suas ideias de emoções e nem de pura subjetividade, mas se prepara, articula bem suas
palavras, escolhe as ideias e arquiteta sua escrita de forma a convencer, comover e até mesmo trazer o leitor
para seu mundo. Enquanto o poeta permite que o leitor mergulhe em sua própria subjetividade, o prosador
sabe muito bem onde quer que quem esteja lendo chegue e como ele chegará ao resultado e ao efeito do que
leu. O prosador combina as ideias, fazendo-as conversar entre si, fazendo que entrem em coerência, realizando
um trabalho muito bem elaborado, sem muito espaço para subjetividade. Ele tem o poder de convencimento
muito forte e uma grande capacidade de dialogar com seu leitor através das letras, fazendo com que o mesmo
sinta-se mais próximo de seu mundo, dos outros, de si mesmo. Com relação ao poeta, sabe-se que esse artista
frequentemente não transita pelo engajamento, mas sim pelo simples prazer de uma afinidade própria e
subjetiva de determinado objeto. Este não pode engajar-se, mas pode valer-se da filosofia para retratar aquilo
que pode estar dominando-o emocionalmente.
Não podemos pensar em filosofia sem falar também em literatura, pois é por meio dos escritos, em
sua maioria, que ela se manifesta. Pensar filosófico pressupõe leitura, abordagem literária e, principalmente,
engajamento. Engajamento esse que possibilita a abertura do pensamento filosófico frente a assuntos cotidianos
da sociedade, como sinaliza Sartre:
Não é verdade, pois, que o escritor escreva para si mesmo: seria o pior fracasso; projetar
as próprias emoções no papel resultaria, quando muito, em dar-lhes um prolongamento
enlanguescido. O ato criador é apenas um momento incompleto e abstrato da produção de
uma obra; se o escritor existisse sozinho, poderia escrever quanto quisesse, e a obra enquanto
objeto jamais viria à luz: ... (SARTRE, 1948, p. 36 e 37)

Não poderia haver escrito sem quem o lesse. O escritor, quando escreve, já sabe o que virá logo
depois, porque antes de passar para o papel, o signo já está em sua mente para ser concretizado na escrita,
então, se assim não fosse, não faria sentido e seria frustrante. É o leitor que faz a obra acontecer, é ele quem
dá vida para que o que foi escrito alcance o seu papel final à vontade do prosador: o engajamento. Por meio
da literatura podemos retratar aquilo que de alguma forma seria difícil ou até mesmo impossível. No caso da
angústia, como poderia uma pessoa perceber-se em sua condição humana e querer relatar suas emoções, seus
pensamentos, seus anseios, senão, de forma mais expressiva, pela literatura? Se um indivíduo quer fazer com
que suas ideias cheguem às outras pessoas de forma vívida, detalhada e bem retratada, possivelmente não
poderia haver outra forma melhor de se expressar se não por meio da literatura, visto que esta arte possibilita
e incentiva a imaginação mais aguçada do leitor que, quando o faz, mergulha no mundo do autor, quase que
revivendo tudo aquilo que ele escreveu.
Os filósofos do século 20 pós-guerra vivenciaram experiências nunca sofridas anteriormente. Por meio
da literatura, eles puderam esclarecer suas ideias e ideologias com relação a todos os eventos ocorridos durante
e depois das duas maiores guerras da história do mundo contemporâneo. Sartre não poderia explicar de outra
forma melhor sobre existencialismo, angústia e liberdade se não por meio da literatura, escolhendo quase
que de forma artesanal as palavras, a forma de escrita, a escolha dos termos para que seu leitor entendesse
claramente suas ideias.
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2.7 O Engajamento
Tal como a literatura, a filosofia se vale de artifícios para representar e apresentar o que ela deseja
abordar. Quando está diante de um objeto a ser analisado, pensado, a filosofia também precisa vê-lo tal como
é para poder então entrar em posição com relação a ele. É a literatura quem possibilita um engajamento ainda
mais efetivo à filosofia, quando esta necessita alcançar um maior público, quando pretende fazer com que
seu leitor entenda, reflita e ponha em sua decisão aquilo que foi apresentado pelo autor. É na literatura que a
filosofia encontra uma possibilidade de ser traduzida, compreendida com mais clareza e recebida com mais
impacto.
Quanto à angústia, é através da literatura que a filosofia sartreana exemplifica de forma muito clara e
bem explicativa os processos de escolhas e impossibilidades do ser humano, como o exemplo de seu aluno que
estava indeciso entre ir à guerra defender seu país ou ficar com sua mãe e não abandoná-la (SARTRE, 1946.
pg. 25). É se valendo da literatura que Sartre nos deixa claro o engajamento do prosador e não o do poeta3.
Desta forma, Sartre explica que:
O prosador escreve, é verdade, e o poeta também. Mas entre esses dois atos de escrever não
há nada em comum senão o movimento da mão que traça as letras. Quanto ao mais, seus
universos permanecem incomunicáveis, e o que vale para um não vale para o outro. [...] O
escritor é um falador, designa, demonstra, ordena, recusa, interpela, suplica, insulta, persuade,
insinua. (SARTRE, 1948, p. 18)

Ao prosador cabe o engajamento. Visto que as percepções de um poema e uma prosa são incomunicáveis,
resta ao prosador exercer esse papel, pois desde o começo do que escreve ele está deixando claro ou fácil
de compreender o que pretende, ao contrário do poeta, que se vale da subjetividade, deixando a função de
definição do signo para o leitor. A literatura deve ser, segundo Sartre (SARTRE, 1948), um ato de engajamento.
O escritor, o intelectual deve agir na sociedade de modo a denunciar suas mazelas e levar à tona assuntos como
angústia. A partir do momento em que um escritor, mais especificamente o prosador, escreve, ele deseja que
o seu leitor o entenda e retire daquilo que escreveu algo para si, deseja que o outro se identifique com seus
escritos e perceba que também é participante da vida contemporânea, da vida moderna.
Literatura e filosofia estão intimamente ligadas uma à outra. Sem literatura não podemos falar da
filosofia. E sem a filosofia, não podemos falar de literatura, que é, com o prosador, engajada. Pois esta pressupõe
reflexão e pensamento crítico frente à ideologia, ideia ou assunto abordado. Podemos dizer que a filosofia não
teria tomado um norte concreto e sobrevivido no decorrer dos muitos séculos sem o registro literário para
sustentá-la.
2.8 Literatura e Filosofia: o caso Sartre
Na contemporaneidade podemos perceber a angústia ainda mais presente em nossas vidas. O simples
fato de começarmos um trabalho e não sabermos se ele terá continuidade após nossa morte é angustiante.
Não poderemos nunca ter certeza se ele terá continuidade ou não, mas isso não significa que não devamos
trabalhar por algo que acreditamos. O outro será algo muito significativo para o homem contemporâneo. Não
somos uma ilha e nem estamos sozinhos, é no outro que encontramos nossa referência. Se eu digo que me
3 O poeta escreve de forma que seu leitor é quem vai concretizar sua matéria de escrita, dando a ela significado. Já o prosador escreve em forma de discurso, dando ele mesmo significado ao seu objeto de escrita, só
restando ao leitor compreender o que foi representado no que está escrito.
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afirmo, eu o digo porque o outro me afirma. Descobrimos que não podemos ser nada a menos que o outro nos
confirme isso. E é isso que a filosofia contemporânea também está tratando. Ao perceber o existencialismo e
o humanismo, percebe-se o outro e passamos a tê-lo como referência.
A literatura se torna uma poderosa ferramenta no século 20. Podendo valer-se das palavras, os escritores
encontram nelas a possibilidade de expressar o que poderia estar afligindo-os e, como viviam em uma sociedade
pós-guerra, tinham muito que escrever a respeito da angústia. A angústia está marcada por impossibilidade e
desesperança mediante metas estabelecidas e não alcançadas, mesmo com o avanço da tecnologia. A angústia
está intimamente ligada à literatura e filosofia contemporânea. O artista do século 20 tem em suas mãos a
possibilidade de dar significado à angústia através das letras, usando a literatura para engajar-se. O escritor
tenta significar aquilo que por muito tempo era apenas sentido pela sociedade e não desenhado de forma
clara e explicativa. Dizemos que a angústia está intimamente ligada à literatura e à filosofia porque sem a
significação artística literária do que é esse sentimento, não poderíamos compreendê-lo, e porque é ela quem
nos impulsiona à criação. Sem as reflexões filosóficas acerca dela, nós jamais conseguiríamos definir um
ponto crucial para sua causa na contemporaneidade: a liberdade, as impossibilidades e escolhas, seguidas da
responsabilidade plena e total do ser humano frente à vida, ao existir.
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A existência precede a essência, a angústia mora na escolha e na impossibilidade, a não realização dos
nossos planos, assumir compromissos que não cumprimos e a literatura como ferramenta para entender tudo
isso sendo uma forma artística de expressão. Esses são alguns pontos principais deste texto e que passaremos
a considerar seus resultados a partir de agora.
A existência é um pensamento filosófico do século 20 que possibilitou a entrada para muitos outros,
como o humanismo, a angústia, a liberdade e as escolhas. De acordo com o estudado, entendemos que o
existencialismo é uma forma de compreendermos que somos finitos, que participamos deste mundo de alguma
forma e que precisamos perceber isso. Aprendemos que no existencialismo não prevalece a palavra essência,
pois nós primeiro fomos jogados ao mundo para a partir daí termos algo de definível, que será criado por
todos nós. O humanismo, por sua vez, nos permite perceber-nos enquanto pessoa, enquanto humano, enquanto
agente transformador de nós mesmos e dos demais. Como vimos em exemplos passados, se eu escolho algo
bom para mim, não será só para mim, mas para todos os outros ao meu redor, pois estarei demonstrando,
enquanto humano que sou, que aquilo também é bom para todos, mesmo sem essa intenção.
No que diz respeito à angústia, entendemos que ela é gerada, principalmente, pelas escolhas, pelas
impossibilidades em nossas vidas e pelo fato de nos depararmos frente ao nada, frente ao existir vazio e sem, a
princípio, significação. A cada escolha que fazemos, assumimos responsabilidades nossas e alheias sobre elas,
nos tornando responsáveis e livres. Porém, esta liberdade acarreta consequências do que farei com ela e nós
mesmos procuramos nos afastar da responsabilidade, principalmente quando não sabemos se as cumpriremos
ou não. Isso gera angústia. As impossibilidades também estão atreladas às escolhas, pois se estou ou sou
impossibilitado de algo, este algo foi fruto de alguma escolha minha, seja no presente ou no passado.
Chegamos à conclusão de que a literatura, através do escritor prosador engajado, possibilita a abertura
na abordagem de temas como angústia, liberdade e existência na contemporaneidade. Através da literatura, o
artista pode expor suas vivências cotidianas, auxiliar outros leitores a se encontrarem e perceberem que não
REVISTA BARBANTE - 59

estão sozinhos, que não sofrem e não se angustiam a sós, mas que isso é um problema inerente ao ser humano
em geral, pois enquanto escolhermos e termos impossibilidades em nossas vidas, estaremos angustiados.
Frente à existência, nos encontramos no vazio. No cotidiano, em nosso dia a dia, percebemos como
vivemos, mas não o porquê de vivermos, de estarmos sendo no mundo. Mediante o processo de tentarmos
entender essa questão, nos é despertado o desejo de criarmos algo de forma artística, liberando e expondo
nossa angústia na pintura, na música e, especialmente, na literatura. Por isso que nos atentamos a observá-la
com relação às nossas angústias, pois entendemos que é esta arte que sempre nos auxilia nos momentos de
incertezas e dúvidas sobre nós mesmos, pois é através dela que outros nos permitem tocá-los e entendê-los em
suas angústias e impossibilidades.
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RESUMO
O trabalho buscou por meio de uma análise das respostas dadas ao questionário investigar como vem sendo
desenvolvida a leitura Infantojuvenil na sala de aula, uma vez que o contato com essa literatura é um importante
recurso para o processo de ensino aprendizagem no que se refere a formar leitores e pensando nesse valioso
recurso que é a leitura literária para despertar as várias habilidades e conhecimentos dos alunos que buscou-se,
conhecer melhor a maneira como são tratados na sala de aula entre os docentes e discentes. O nosso trabalho
teve o objetivo de investigar os motivos que levam os alunos a demonstrarem pouco interesse e contato com os
textos literários. Os autores como: Colomer – (2007), Freire – (2011), Lajolo –(2000), Coelho – (2000), foram
utilizados como referências para o embasamento teórico. É fundamental para o desenvolvimento dos alunos o
trabalho com a literatura infantojuvenil e com isso poder dialogar com os conteúdos do currículo, sendo assim
uma forma de poder buscar novos conhecimentos que possam levar a uma reflexão sobre o papel das nossas
escolas nos dias atuais, pois sabemos que é preciso conhecer o todo para falar do meio, sendo que a escola
precisa pensar globalmente para formar o aluno para atuar na sociedade. Diante do que foi percebido sobre
a forma de contato e a utilização da literatura infantojuvenil na escola Izabel Moura de Andrade mediante
as respostas no questionário dos 36 alunos do 6º ano, ou precisamente na sala de aula, não deixa dúvidas de
que precisa necessariamente de uma mudança nas práticas pedagógicas com esse meio tão importante para o
desenvolvimento do ser humano que é a literatura.
PALAVRAS-CHAVES: leitura literária, sala de aula, reflexão.

ABSTRACT
The work sought, through an analysis of the answers given to the questionnaire, to investigate how children’s
reading in the classroom has been developed, since the contact with this literature is an important resource
for the teaching learning process in terms of training readers and thinking about this valuable resource that
is the literary reading to awaken the various skills and knowledge of the students sought, better understand
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the way they are treated in the classroom between teachers and students. Our work aimed to investigate the
reasons that lead students to show little interest and contact with literary texts. The authors such as: Colomer
- (2007), Freire - (2011), Lajolo - (2000), Coelho - (2000), were used as references for the theoretical basis. It
is fundamental for the development of the students to work with the literature on children and adolescents and
with this, to be able to dialogue with the contents of the curriculum, thus being a way of being able to seek new
knowledge that can lead to a reflection on the role of our schools in the present day, because we know that we
must know the whole to talk about the environment, and the school must think globally to train the student to
act in society. In light of what was perceived about the contact form and the use of the juvenile literature in the
Izabel Moura de Andrade school through the answers in the questionnaire of the 36 students of the 6th grade,
or precisely in the classroom, it leaves no doubt that it necessarily needs a change in pedagogical practices
with this medium so important for the development of the human being that is literature.

Keyword: literary reading, classroom, reflection

1.INTRODUÇÃO

O trabalho buscou por meio da leitura bibliográfica conhecer melhor sobre a literatura infantojuvenil,
haja visto que ela é fundamental para o desenvolvimento dos educandos, o contato com os professores e
alunos também contribuiu para saber como vem sendo trabalhada a literatura infantojuvenil em sala de aula,
uma vez que a mesma é um importante recurso para o processo de leitura no que se refere a formação de
leitores e pensando nesse valioso recurso que é a literatura infantojuvenil para despertar as várias habilidades
e conhecimentos dos alunos, que buscou-se conhecer melhor a maneira como são tratados na sala de aula
entre os docentes e discentes. O tema abordará saber sobre a utilização da literatura literária citada junto
aos estudantes e a forma como esses alunos vem adquirindo conhecimentos diante dos trabalhos de leitura e
contato com os livros de literatura, como também:
-Identificar as práticas de leitura literária na sala de aula na turma do 6º ano;
-Identificar os motivos que levam os alunos a demonstrarem pouco interesse e contato com os textos
literários;
-Analisar como os professores e alunos se relacionam com os textos literários infanto-juvenil.
O nosso trabalho teve o intuito de identificar os motivos que levam os alunos a demonstrarem pouco
interesse e contato com os textos literários e diante dos resultados fazer uma análise. Sendo que esta pesquisa
foi dividida em dois processo metodológico para ter momentos de desenvolver melhor, o primeiro foi o
contato com professores e alunos da escola onde se realizou à pesquisa para uma conversa amigável sobre o
trabalho pretendíamos desenvolver com os mesmos. Depois foi aplicado um questionário com 8 questões aos
estudantes do 6º ano para uma análise dos dados coletados.
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Segundo Coelho (2000, p.27),
Literatura é uma linguagem específica que, como toda linguagem, expressa uma determinada
experiência humana, e dificilmente poderá ser definida com exatidão. Cada época compreendeu e
produziu literatura a seu modo. Conhecer esse “modo” é, sem dúvida, conhecer a singularidade de cada
momento da longa marcha da humanidade em sua constante evolução.

Sendo a literatura um caminho para o conhecimento e principalmente para formar cidadãos críticos, que
devemos buscar as diversas maneiras de trabalhar em sala de aula, mostrando as épocas em que cada literatura
foi produzida e sua história como mostra as marcas do tempo e as características do próprio autor fazendo uma
comparação da forma que eram escritas as literaturas do passado com as de hoje.
Como afirma Coelho (2000, p. 32), “para que o convívio do leitor com a literatura resulte efetivo, nessa
aventura espiritual que é a leitura, muitos são os fatores em jogo. Entre os mais importantes está a necessária
adequação dos textos às diversas etapas do desenvolvimento infantil/juvenil.”
Compreende-se, que a literatura infantojuvenil é um meio fundamental para o processo de ensino
aprendizagem nas escolas, uma vez que ela pode proporcionar caminhos que ligarão a realidade com o imaginário
e dessa forma o aprendizado ficará mais significativo para que o aluno possa atuar na sociedade de maneira
reflexiva
e
criativa
diante
da
sua
vida.
Independente das metodologias empregadas no processo de ensino aprendizagem com a Literatura, o
professor(a), de qualquer ensino deve guiar seus procedimentos levando em consideração duas indagações:
a) Quais competências e habilidades devem ser desenvolvidas visando à formação do leitor?
b) Como devemos agir para desenvolver o conhecimento literário nos alunos?
A partir dessas indagações, buscou-se alternativas de trabalho com a Literatura infantojuvenil no ensino
básico, etapa em que observar-se a necessidade de um contato mais íntimo entre os alunos e às obras literárias.
Para Cosson (2012, p. 17), “a literatura nos diz o que somos e nos incentiva a desejar e a expressar o mundo
por nós mesmos.” Ler, não é uma atitude passiva, não se reduz a uma simples decodificação de sinais gráficos,
mas pressupõe uma atividade de reconstrução de sentidos. Ela não é um ato solitário porque envolve o diálogo
com o interlocutor, que pode ser diversos escritores.
Dessa forma, é fundamental que o professor (a) – e não só o de Língua Portuguesa aproprie-se de seu
papel na formação de leitores, uma vez que é um trabalho interdisciplinar.
Conforme Smolka (2010), a atividade de leitura é, uma prática discursiva, um trabalho simbólico. As
atividades de leitura são também ações de linguagem, interações do leitor com o texto e consigo mesmo.
Podemos falar de leitura não como mero hábito adquirido, mas como atividade de envolvimento psicológico,
no sentido de que os processos e os efeitos dessa atividade de linguagem transformam os indivíduos enquanto
medeiam a experiência humana [...] da leitura como mediação, como memória e prática social.
Como afirma o autor, a leitura é uma prática discursiva, além de ser uma interação do leitor com o texto e
também com ele próprio, uma vez que por meio dessa dinâmica constante poderá ocorrer uma transformação
na história de vida do indivíduo no sentido de relacionar suas memórias com o texto lido e com às práticas
sociais identificadas em seu contexto.
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Compreendemos a maneira de proximidade e o desenvolvimento da utilização da literatura infantojuvenil na
sala de aula dos alunos do 6º ano “A” do ensino fundamental da escola municipal Izabel Moura de Andrade na
cidade de São Pedro-RN. Diante do que foi observado sobre o pouco contato e uma utilização fragmentada da
literatura infantojuvenil na sala de aula, sendo essa trabalhada apenas no livro didático de Língua Portuguesa
onde os estudantes liam para responderem as atividades citadas pela professora, sendo que os estudantes dessa
escola Izabel Moura não demonstram um interesse significativo com a leitura literária é, que compreendemos
a necessidade de pesquisar a respeito desses fatos que parece de muita relevância e que os dados coletados
contribuíram de maneira positiva para um conhecimento mais amplo do problema apresentado.
Nosso de trabalho é fundamentado no princípio de que a escola é, hoje, o espaço privilegiado, em que
deverão ser lançadas as bases para a formação do indivíduo leitor. E, nesse espaço, privilegiamos os estudos da
importância de desenvolver atividades sobre os textos infantojuvenil, pois, de maneira mais abrangente do que
quaisquer outros, eles estimulam o exercício da mente; a percepção do real em suas múltiplas significações.
Foi fundamental para o desenvolvimento desta pesquisa o contato e o diálogo com os professores e alunos
sobre a literatura infantojuvenil, e assim poder buscar fundamentos e conhecimentos para uma reflexão
referente a utilização e o interesse dos estudantes diante dessa literatura que tem um papel relevante para
formar o cidadão para atuar na sociedade onde vive, pois é preciso pensar a literatura infantojuvenil como uma
aliada no processo de ensino-aprendizagem levando em consideração o seu valor que é indispensável para a
formação dos discentes.

2. A LITERATURA INFANTOJUVENIL NA CONSTRUÇÃO DO NOVO SENTIDO.

De acordo com as ideias de Cademartore (2010), a obra literária recorta o real, sintetiza-o e interpreta-o
através do ponto de vista do narrador ou do poeta. Sendo assim, manifesta, através do fictício e da fantasia,
um saber sobre o mundo e oferece ao leitor um padrão para interpretá-lo. Veículo do patrimônio cultural da
humanidade, a literatura se caracteriza, a cada obra, pela proposição de novos conceitos que provocam uma
subversão do já estabelecido.
A Literatura infantojuvenil na formação de leitores se apoia em uma metodologia descrita com clareza,
coerência, persistência dos caminhos trilhados para o conhecimento. Portanto, se o leitor buscar um contato
concreto com a leitura literária encontrará, com certeza, um mundo de possibilidades para uma aprendizagem
significativa.

A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir
da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão
do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o
contexto. (FREIRE, 2011, p. 19-20)

O processo que envolve uma compreensão crítica no ato de ler não se esgota apenas na decodificação pura
da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas que se antecipa na leitura do mundo, uma vez que antes de
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chegar à escola a criança traz consigo todo o conhecimento que adquiriu com a família e no ambiente onde
vive e essa leitura irá somar as diversas leituras na escola.
Segundo Freire (2011), em sua reflexão sobre o ato de ler, podemos perceber em suas palavras que o texto
deve fazer uma relação com o contexto e que ler não é apenas decodificar as palavras, sendo assim, a leitura
poderá ligar a vida dos envolvidos no processo entre leitor/texto buscando trazer a realidade dos alunos para
o momento da leitura literária e com isso trabalhar por meio dessa relação que será mais proveitoso para o
aprendizado.
Portanto, o trabalho com a literatura na sala de aula contribui positivamente para formar leitores críticos
e comprometidos com o mundo onde vive através de sua participação consciente no contexto da sociedade.
Para que os professores consigam alcançar os seus objetivos que é de formar alunos leitores, será
necessário que os mesmos desenvolvam uma metodologia voltada para a formação desses alunos de maneira
interdisciplinar, que rompa com a fragmentação do conhecimento e a segmentação presentes na organização
das disciplinas. Parafraseando Paulo Freire, na obra “Pedagogia do Oprimido”, podemos dizer que a educação
tradicional conhecida como “educação bancária” é simplesmente depositar na cabeça dos alunos muitos
conteúdos que não estão relacionados com a realidade dos mesmos, ou atividades desenvolvidas fora do
contexto.

Os professores de todas as disciplinas devem procurar trabalhar na sala de aula com as obras literárias
fazendo uma ligação com sua matéria de estudo, sendo capaz de dialogar com os colegas de outras turmas ou
disciplinas para juntos proporcionarem aos alunos um ensino de boa qualidade. Fica a critério dos docentes
pesquisarem formas de desenvolver atividades significativas para estimular o gosto pela leitura literária.
Segundo o pensamento de Held, com o qual eu tenho o prazer de concordar porque o texto literário tem
o poder de conduzir o leitor um mundo de imaginação e sensibilidade:

Um texto é recebido não apenas ao nível da inteligência, mas também ao nível da sensibilidade e da
imaginação, que vem igualmente alimentar. É a magia do verbo, sob a forma múltipla das sonoridades,
ritmos, encantamentos, pequenas fórmulas e qualquer tipo de linguagem selvagem que virá enriquecer,
afinar na criança, as possibilidades imaginativas (1980, p. 207).

O espaço da literatura como texto na sala de aula trata dessa necessidade de aprendizagem que demanda
tanto o contato permanente com o texto literário quanto a mediação do professor na formação do leitor. Só
assim o exercício do imaginário, que permite à criança viajar sem sair de casa em um dia de chuva, terá
a mesma base daquele que oferece ao jovem palavras e formas para manifestar seus sonhos e ao adulto a
certeza de que todos os mundos são possíveis: o exercício da leitura literária. O espaço da literatura em sala
de aula é, portanto, um lugar de desvelamento da obra que confirma ou refaz conclusões, aprimora percepções
e enriquece o repertório discursivo do aluno. Para tanto, não se pode temer o fantasma da análise literária
(COSSON, 2006).
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3.

AS MÚLTIPLAS EXPERIÊNCIAS DE IMAGINAÇÃO DO LEITOR.

A literatura tem vários caminhos que podem levar o leitor para descobrir novos significados para sua vida e
sua história, além de conhecer o seu passado e de outros povos é uma ferramenta que não pode ficar esquecida
na escola por ser tão relevante para o ser humano. A escola precisa estar em parceria com a literatura para que
os alunos possam aprender de forma consistente os conteúdos trabalhados uma vez que ela ajuda a melhorar
no processo de leitura e escrita.

Fenômeno visceralmente humano, a criação literária será sempre tão complexa, fascinante, misteriosa e
essencial, quanto a própria condição humana. Em nossa época de transformações estruturais, a noção de
literatura que vem predominando entre os estudiosos das várias áreas de conhecimento é a de identificala como um dinâmico processo de produção/recepção que, conscientemente ou não, se converte em
favor de intervenção sociológica, ética ou política. Nessa “intervenção” está implícita a transformação
das noções já consagradas de tempo, espaço, personagens, ação, linguagem, estruturas poéticas, valores
éticos ou metafísicos. (COELHO, 2000, p. 28)

Diante do pensamento de Coelho citado acima, podemos perceber o valor da literatura para cada indivíduo
que vai ao longo do tempo construindo o seu aprendizado por meio da leitura literária e assim consegue sentir a
transformação que a mesma faz permitindo o confronto de ideias e discussão para estabelecer novos conceitos,
pois quando o leitor começa a interpretar o texto ele percorre por caminhos imaginários dos personagens como
também de todo desfecho da história.
É muito interessante a maneira como as experiências humanas se expressam através da participação
cultural por meio da linguagem e do discurso explícito de forma narrativa ao longo da nossa história, o autor
expressa o que se segue:

O que importa é que as vidas não servem como modelos. Só as histórias servem. E é
duro construir
histórias nas quais viver. Só podemos viver nas histórias que lemos ou ouvimos. Vivemos nossas
próprias vidas através de textos. Podem ser textos lidos, contados, experimentados eletronicamente, ou
podem chegar até nós, como os murmúrios da nossa mãe, dizendo-nos o que as convenções exigem.
Qualquer que seja sua forma ou o meio pelo qual nos cheguem, essas histórias nos formaram a todos
nós; e são as que devemos usar para produzir novas ficções, novas narrativas. (BRUNER, 1986, p.37)

Na prática escolar é evidente que a leitura literária acessível aos alunos ganhou espaço nas aulas... Na
etapa secundária que refere-se ao fundamental II, quando os conteúdos passam a ter um peso maior, a carência
de uma programação consistente é bem maior e no primário que é o ensino fundamental I faz com que aumente
a desorientação sobre a função das leituras. Embora os docentes destas etapas se inclinem cada vez mais por
oferecer obras de leitura juvenil, vista como continuação da leitura do primário para o secundário, fazem-no
como “um mal menor” ante a pouca prática leitora de seus alunos e percebem-no como algo radicalmente
distanciado de suas crenças sobre aquilo que é “realmente” a literatura, de modo que a leitura se propõe em
paralelo como algo totalmente desvinculado do programa literário seguido nas aulas. (COLOMER, 2007)
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A formação do leitor literário passa por uma tarefa educativa que integra na maioria das reflexões os
programas curriculares, uma vez que o objetivo do trabalho literário deve ser formar leitores para atuarem na
sociedade por meio de práticas educativas voltadas para o desenvolvimento amplo do leitor.
A obra literária recorta o real, sintetiza-o e interpreta-o por intermédio do ponto de vista do narrador
ou do poeta e manifesta no fictício e na fantasia um saber sobre o mundo, oferecendo ao leitor modos de
interpretá-lo. A literatura é um veículo do patrimônio cultural da humanidade e se caracteriza pela proposição
de novos conceitos que provocam uma subversão daquilo que está estabelecido (CADEMARTORI, 1986).
A literatura infantojuvenil é capaz de produzir conhecimentos, não porque esteja na escola, mas por dar
conta de épocas, geografias e estilos de vida que não vivemos, mas que têm estreitas relações com o que
somos e vivemos hoje. A busca de leitura prazerosa não exclui a aquisição de conhecimento, pois jamais
deixa de trazer informações ao leitor, pelo contrário, é por meio dela que adquirimos múltiplos conhecimentos
significativos. Nem tudo o que se lê na escola precisa ser discutido, interpretado e avaliado dentro dos
padrões estabelecidos pelo contexto escolar, pois a leitura precisa ser vista com um olhar contextualizado de
possibilidades extraordinárias para ampliar o mundo do aluno leitor.

4. METODOLOGIA / QUESTIONÁRIO APLICADO
Este estudo trata-se de uma pesquisa com coleta de dados por meio de um questionário com perguntas
abertas e fechadas que foi aplicado aos discentes do 6º ano “A” da escola municipal Izabel Moura de Andrade
- localizada na cidade de São Pedro-RN - cujo ensino ofertado é Fundamental e EJA, nos três turnos. Esta
escola recebe poucos recursos oriundos do caixa escolar e do FNDE, como também do programa MAIS
EDUCAÇÃO, necessitando também ser reestruturada na sua parte física. Já a população escolar possui
um nível socioeconômico baixo, no entanto este motivo não impede que os estudantes se tornem grandes
profissionais.
As respostas dadas ao questionário pelos alunos serviram para análise do conhecimento e da utilização
da literatura infantojuvenil na escola com o intuito de ter uma compreensão mais clara sobre o tema em
discussão, como também identificar as formas de metodologias trabalhadas na sala de aula dos alunos do 6º
ano do ensino Fundamental dessa escola pública, que têm em média 515 alunos, uma vez que sua estrutura
física é pequena necessitando de ampliação, inclusive a sala de leitura não comporta uma turma para realizar
atividades de leitura. Quanto ao corpo docente, todos possuem formação superior em sua maioria na área de
pedagogia.
Durante a pesquisa, tivemos a participação de 36 alunos que têm em sua maioria uma faixa etária entre
11 e 12 de idade, no primeiro momento foi apresentado o questionário por meio de uma conversa informal
que dialogamos acerca da impotência da leitura para a vida e sendo assim a literatura infantojuvenil poderia
contribuir bastante para o aprendizado deles como para a formação de cidadãos comprometidos com os direitos
e deveres, também falei que era muito relevante para mim que todos respondessem as questões porque iria
servir para uma análise de conclusão do meu curso que estou a fazer no IFRN. Em seguida o questionário foi
entregue para que respondessem de acordo com a compreensão deles.
REVISTA BARBANTE - 67

A pesquisa serviu para adquirir novos conhecimentos acerca do ensino da Literatura infanto-juvenil
no ambiente escolar, uma vez que a utilização da mesma pode conduzir os alunos para um mundo encantado
da fantasia e diante disso a leitura literária possa os conduzir para lugares jamais conhecido porque ela tem a
magia de transpor para um novo mundo fora da realidade, além de fazer uma relação do imaginário com o real.

4.1 Etapas da coleta
Primeiramente, encontramos – nos com os professores convidados para falar sobre a pesquisa sendo que
os quatro docentes que se disponibilizaram em contribuir com a pesquisa demonstraram interesse sobre o
assunto, uma vez perguntado se trabalham com a literatura infantojuvenil na sala de aula, os mesmos revelaram
que esporadicamente fazem esse trabalho, porém não realizam com frequência porque precisam ministrar os
conteúdos do bimestre para que os estudantes alcancem bons resultados nas avaliações, além de informar que
o tempo das aulas é pouco.
Neste diálogo, os professores também foram questionados sobre a metodologia que utilizam no ensino/
aprendizagem de literatura infanto-juvenil na sala de aula. Falaram que costumam ler para os alunos e
pedem para que façam roda de leitura e teatro sobre o livro lido, pois acham relevante que a leitura deve ser
compartilhada e também questionada sobre os personagens, enredo e o desfecho da história.
Depois aplicou-se o questionário com 8 questões para os estudantes do 6ºano “A “da referida escola.
Os estudantes ficaram interessados sobre o assunto e perguntei se costumam ler na sala de aula, responderam
que as vezes a professora de português manda lê no livro didático e também perguntei se eles pegam livro de
literatura na sala de leitura para ler em casa, muitos responderam que não, então novamente perguntei o porquê
e eles disseram que não gostam de ler. Diante desse fato fui explicar sobre a importância da leitura para que
eles possam ser cidadãos atuantes e participativos na sociedade onde vivem, além de mostrar que a literatura
faz bem para o corpo e a alma das pessoas como também para o aprendizado das coisas que precisamos na
vida.
Posteriormente, aplicou-se os questionários a turma sendo que os discentes se adaptaram bem as
questões, apenas uns 8 alunos tiveram dificuldade na compreensão das perguntas fazendo com que fosse
lido outra vez para esclarecer melhor. Contundo, foi um trabalho realizado com sucesso e gratificante, pois
responderam as questões em 45 minutos, ou seja, em uma aula o que se pode perceber foi o entusiasmo
deles em estarem diante de algo novo. Todos os estudantes que estavam na sala de aula responderam com
satisfação e ainda ficaram comentando sobre os livros que já leram. Foi um momento gratificante para todos
que estiveram envolvidos com esta pesquisa.

5. RESULTADO DA PESQUISA
O trabalho com a literatura infantojuvenil proporciona aos estudantes um novo olhar como também um
aprendizado mais global, pois as leituras compartilhadas na sala de aula estabelece vínculos entre os leitores
e a escola deve velar para que assim seja, a literatura precisa estar relacionada com o novo contexto de leitura
escolar contextualizada.
Questão 1: você gosta de ler livros literários?
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Respostas
SIM
NÃO
TOTAL

Porcentagem
75%
25%
100%
Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho (2017).

Percebe-se que apenas 25% dos entrevistados não gostam de ler livros literários, pois, de acordo com
as crianças, a leitura é chata. Esse percentual está diretamente ligado, talvez, a uma leitura desinteressante,
ou pelo fato do leitor não ter interagido com a leitura por meio de aspectos sociais e históricos, gerando
significado ao lido, pois segundo Tendero e Carvalho ( 2011 : s/p), “ [...] entendemos que na escola as crianças
devem ter acesso à materiais literários de qualidade e as leituras literárias devem concorrer para formação
do leitor nas escolas da infância, entendendo-se essa formação como processo de integração à práticas que
possam suscitar interesse, capacidade e gosto pela leitura.” Em detrimento a esse percentual, 75% gostam de
ler, pois consideram a leitura como uma atividade muito importante para a vida.
Questão 2: você considera a leitura literária importante para sua vida?
Respostas
SIM
NÃO
TOTAL

Porcentagem
98%
2%
100%
Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho (2017).

Percebe-se que apenas 2% dos entrevistados não considera a leitura literária importante, pois de
acordo com os estudantes não prejudica em nada a sua vida. Talvez esse percentual esteja ligado a uma falta
de conhecimento mais precisa sobre o assunto. Podemos refletir nas palavras de Cosson (2012, p. 21), “no
ensino fundamental, a literatura tem um sentido tão extenso que engloba qualquer texto escrito que apresente
parentesco com ficção ou poesia [...] devem ser compatíveis com os interesses da criança, do professor e da
escola, preferencialmente na ordem inversa.” Em detrimento a esse percentual, 98% considerarem a leitura
literária importante, é pelo fato de ajudar no aprendizado e na atuação na sociedade como também na própria
vida.
Questão 3: Que tipo de leitura que você prefere?
Respostas
Revista de futebol / livro de culinária
Narrativas, poesia, piadas e revistas em quadrinhos
TOTAL

Porcentagem
5%
95%
100%

Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho (2017).

Percebe-se que apenas 5% dos entrevistados têm preferência por futebol e culinária, pois revelaram
ser uma leitura muito divertida. Talvez esse percentual esteja ligado ao dia a dia deles um motivo que também
pode influenciar bastante no gosto da leitura. Segundo Magnani (2001, p. 136), “pode-se aprender a gostar
de ler textos de qualidade literária (e gostar de aprender). Saber e prazer não são excludentes como querem
aqueles que temem a ruptura, porque não querem perder o poder que o saber lhes confere.” Em detrimento a
esse percentual, 95% declararam preferir textos variados porque são mais legais de ler e também para não ficar
lendo apenas um texto.
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Questão 4: A turma costuma realizar leitura de livros na sala de aula junto com o professor(a)?
Respostas
SIM
NÃO
TOTAL

Porcentagem
17%
83%
100%
Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho (2017).

Percebe-se que apenas 17% dos entrevistados disseram que realizam leitura de livros na sala de aula
com o docente. Talvez esse percentual esteja relacionado ao fato de não haver uma programação direcionada
na escola para a leitura. De acordo com as palavras de Cosson (2012, p.120), “ser leitor de literatura na escola
é mais do que fruir um livro de ficção ou se deliciar com as palavras exatas da poesia. É também posicionar-se
diante da obra literária, identificando e questionando protocolos de leitura, afirmando ou retificando valores
culturais, elaborando e expandindo sentidos.” Em detrimento a esse percentual, 83% declararam que essa
forma de realizar leitura com todos juntos não acontece na sala de aula deles.
Questão 5: Qual o nome do último livro lido pelo professor (a) em sala?
Respostas
LIVRO LITERÁRIO
LIVRO DIDÁTICO
TOTAL

Porcentagem
0%
100%
100%
Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho (2017).

Percebe-se que 0% dos entrevistados responderam no livro literário, talvez seja porque não foi
programado ainda leituras no livro de literatura pelo docente. De acordo com o PCN, Língua Portuguesa
(1998, p. 26), “o texto literário constitui uma forma peculiar de representação e estilo em que predominam
a força criativa da imaginação e a intenção estética. Não é mera fantasia que nada tem a ver com o que se
entende por realidade, nem é puro exercício lúdico sobre as formas e sentidos da linguagem e da língua.” Em
detrimento a esse percentual, 100% declararam que as leituras realizadas em sala de aula têm sido por meio
do livro didático.
Questão 6: Quando você termina a leitura, é difícil responder as atividades em sala?
Respostas
SIM
NÃO
NÃO RESPONDERAM
TOTAL

Porcentagem
64%
22%
14%
100%
Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho (2017).

Percebe-se que 64% dos entrevistados têm dificuldades para responder as atividades depois da leitura,
talvez seja pelo fato de acharem difícil encontrar as respostas em virtude de não entenderem a questão.
Segundo os autores Paiva, Maciel e Cosson (2010, p. 43), “não é necessário confundir literatura com textos que

apresentem uma roupagem de literatura, mas que são próprios para o ensino de algum conteúdo escolar.
Sem dúvida, há textos literários e não literários. O primeiro emociona, trata das paixões humanas, o segundo
REVISTA BARBANTE - 70

ensina conteúdos, atitudes e posturas[...]. Uns e outros circulam pela sala de aula, no entanto, por meio de uma
mediação consciente, o professor precisa saber discernir qual é o momento para cada um.” Em detrimento
a esse percentual, 22% declararam que não sentem dificuldades, pois quando não compreendem a questão
voltam a lê novamente. Com referência a essa porcentagem 14%, não responderam ao questionário, talvez
ainda não estivessem seguros sobre o que responder.
Questão 7: Na sua família, alguém costuma ler para você?
Respostas
SIM
NÃO
TOTAL

Porcentagem
47%
53%
100%
Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho (2017).

Percebe-se que 53% dos entrevistados disseram que ninguém ler em sua família, talvez seja porque não
são alfabetizados ou não tenham livros. Para os autores Paiva, Maciel e Cosson (2010, p. 46), “é inegável que
as histórias lidas e ouvidas na infância criam laços afetivos entre quem diz e quem ouve, ou quem lê com o
livro entre as mãos. A literatura, assim, não seria apenas o instrumento de uma possível expansão do domínio
linguístico das crianças, como o hábito da leitura ou para escrever melhor, mas sua função seria a de propiciar
novas possibilidades existenciais, sociais e educacionais.” Em detrimento a esse percentual 47%, declararam
que os membros de sua família costumam ler para eles.
Questão 8: Você costuma ir à biblioteca pegar livros?
Respostas
SIM
NÃO
TOTAL

Porcentagem
31%
69%
100%
Fonte: Elaborado pelo autor do trabalho (2017).

Percebe-se que 69% dos entrevistados não costumam ir à biblioteca pegar livros, talvez porque não
tenham um incentivo constante já que na escola e na cidade existe bibliotecas disponíveis para todos. De
acordo com os autores Paiva, Maciel e Cosson (2010, p. 110), “O incentivo à leitura, à busca de livros e à
frequência a bibliotecas pode ocorrer tão logo as crianças comecem a tomar contato com a escola, fazendo
com que compreendam e valorizem a cultura escrita. Enquanto as bibliotecas públicas são abertas a todos os
cidadãos, as escolares são abertas, a princípio, apenas aos alunos e à comunidade escolar.” Em detrimento a
esse percentual 31%, disseram que costumam pegar livros na biblioteca da escola e gostam muito de ler as
histórias.
Vimos que os alunos precisam ter mais experiências com a literatura infantojuvenil para o seu
crescimento pessoal e social, pois o leitor quando está fazendo sua leitura ele encontra vários sentidos e
significados para seus questionamentos. Isso proporciona informações que ajudará a desenvolver cada vez
mais o aprendizado útil em todas as linhas de complexidade existente para que possa concluir cada etapa
necessária para a compreensão leitora de crianças e adolescentes.
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6. CONCLUSÃO
Diante do que foi percebido sobre a forma de contato e a utilização da literatura infantojuvenil na escola
pesquisada mediante as respostas dos alunos do 6º ano, ou precisamente na sala de aula, não deixa dúvidas de
que precisamos necessariamente de uma mudança nas práticas pedagógicas dos professores com esse meio
tão importante para o desenvolvimento do ser humano que é a literatura, visto ser construída de sentidos para
a vida fator fundamental na construção dos conhecimentos e aprendizados literários.
A literatura infantiljuvenil aponta para outras maneiras de ser, outros caminhos a serem percorridos, que no
plano real seria quase impossível. Aprende-se e conhece-se por meio da leitura do texto literário, no entanto,
não há necessidade de imporem-se conhecimentos, formatando o leitor dentro de princípios racionais que
idealizam o ser e o elegem como alguém que deve tornar-se estritamente cumpridor de deveres. Literatura
também não é um texto acabado que nos obriga aceitá-lo de forma passiva, mas um processo contínuo de
descoberta.
O tratamento do texto literário oral ou escrito envolve o exercício de reconhecimento de singularidades
e propriedades que matizam um tipo particular de uso da linguagem. É possível afastar uma série de
equívocos que costumam estar presentes na escola em relação aos textos literários, ou seja, tomá-los
como pretexto para o tratamento de questões outras (valores morais, tópicos gramaticais) que não aquelas
que contribuem para a formação de leitores capazes de reconhecer as sutilezas, as particularidades, os
sentidos, a extensão e a profundidade das construções literárias. (PNC, LÍNGUA PORTUGUESA,
1998, p. 27)

Conceber que a literatura infantojuvenil é uma forma de expressão, que exprime do ser humano sua
imaginação e atua em sua formação, e faz isso segundo práticas pedagógicas que proporcionem leituras com
sentidos positivos e significativos. Assim, ela é um elemento apresentado aos estudantes com clareza sobre o
que realmente o professor deseja alcançar nas aulas para auxiliar no processo de leitura dos alunos. Trata-se
da tarefa de estimular o leitor a entender e a compreender elementos do encadeamento narrativo como também
descrever personagens. É um exercício que se dá no plano da percepção cognitiva, mas que não significa só o
fator leitura por si só, sem relacionar com os elementos que fazem parte do ambiente de vida do próprio leitor.
As respostas que os estudantes deram ao questionário tiveram um significado relevante para uma
compreensão mais ampla do que de fato vem sendo trabalho na escola com a literatura infantojuvenil de
maneira que podemos identificar vários pontos negativos como: o fato dos estudantes mostrarem que apenas
realizaram leitura no livro didático, não irem a biblioteca pegar livros e não fazer leitura literária sempre na
sala de aula. Com relação aos pontos positivos podemos identificar que eles gostam de ler e até citaram os
tipos de leituras que gostam realizar.
O texto literário está livre para romper os limites fonológicos, lexicais, sintáticos e semânticos traçados
pela língua: esta se torna matéria-prima (mais que instrumento de comunicação e expressão) de outro
plano semiótico na exploração da sonoridade e do ritmo, na criação e recomposição das palavras, na
reinvenção e descoberta de estruturas sintáticas singulares, na abertura intencional a múltiplas leituras
pela ambiguidade, pela indeterminação e pelo jogo de imagens e figuras. Tudo pode tornar-se fonte
virtual de sentidos. (PCN, LÍNGUA PORTUGUESA, 1998, p. 27)

Os elementos apresentados foram importantes para dar maior clareza sobre o tema tratado, uma vez que
o professor pode desenvolver vários tipos de atividades para auxiliar o aluno no momento da leitura caso ele
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esteja com dificuldade. Trata-se da tarefa de estimular o leitor a entender os códigos de imagem e a compreender
elementos do encadeamento narrativo. É fundamental que seja estimulada a percepção cognitiva, mas que
não significa ler pelo aluno ou fixar um determinado tipo de leitura: auxiliá-lo a perceber os elementos mais
aparentes da narrativa, para que ele venha a ler com autonomia não um determinado livro, mas diversos livros.
A tarefa do professor é complexa, pois precisa estimular sempre seus alunos para que possam adquirir o
gosto com a leitura literária e insistir em evitar que o aluno leia erradamente determinadas histórias, pode ter
iniciativa de realizar atividades criativas e dinâmicas. Por outro lado, o docente deve deixar que a quantidade
de livros lidos pelos alunos sejam escolhas deles, por si mesmos, tornem-se um leitor melhor, para compartilha
sua experiência com a do livro, ou seja, com a história lida. Os limites da intervenção devem ser observados
em cada contexto, em cada livro, a partir das características de cada turma e, se possível, de cada aluno. Os
resultados desse envolvimento com a leitura literária só ajuda no crescimento individual e social dos leitores
motivo pelo o qual deve-se trabalhar de maneira constante na sala de aula.
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Crônicas
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Pelas ruas e bairros que andei. Existe aí uma porção de coisas
loucas para serem ditas. De Cais e ais, Bairros e Becos por
onde caminhei durante uma vida em Natal.
Alecrim – Quintas- Rocas- PONTA NEGRA - Cidade Alta e
Ribeira.
João da Mata
ALECRIM - Cais do Sertão
No dia 23 de Outubro de 2011 o Bairro do Alecrim completou oficialmente 100
anos.
Foi nesse bairro querido onde vivi os anos mais risonhos da vida e onde tive os
primeiros deslumbramentos com a sétima arte.
Comecei vendo filmes caseiros projetados nas paredes. Depois foram os seriados
e os filmes sazonais como a Paixão de Cristo, Marcelino Pão e Vinho entre outros.
No Alecrim desarnei com a querida professora dona Francisca ( conhecida como
Xixi ).
Depois estudei no colégio Sagrada Família e posteriormente no Instituto Padre
Miguelinho.
No Alecrim fui campeão de biloca. Brinquei de mocinho e bandido com meu amigo
Reinaldo.
Os brinquedos eram improvisados. O açude de brincadeira era represado com a
agua da chuva numa rua descalça. Os barquinhos de papel flutuavam coloridos e
soltos.
Nas brincadeiras o dinheiro era feito de Carteira de Cigarro. Cada marca tinha o
seu valor.
Brincava também de casinha e dormir junto, mas sem tocar na parceira. Só
brincadeirinha.
Peguei morcego e me lasquei arranhado. Em outro morcego saí todo breiado de
bosta de um caminhão de lixo.
A cada festa sazonal nossa casa se transformava num ateliê. No carnaval fazíamos
confete, máscaras, bonés e outros artigos que vendíamos na banca de meu querido
pai.
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No São João a rua era um festa. Meu pai vendia fogos e eu trazia os bolsos cheios
de bombinhas e peido de véia.
Uma diversão era trocar revistas e figurinhas. Vendia muita revista de quadrinhos
sem as capas a um preço bem mais acessível.
Atravessava no meio da tropa de jumentos.
Contava carros de chapas brancas para distrair.
Onde ouvia no rádio Jerônimo o Herói do Sertão toda hora do Ângelus.
Saudades da Antiga Praça Gentil Ferreira formando um grande anfiteatro com O
Mercado do Alecrim e o Bar-Lanchonete Quitandinha.
Da Feira aos Sábados ocupando muitos quarteirões onde minha mãe tentava ganhar
a vida e nos criar.
Lembro com saudades da Farmácia Dutra e sua enorme clientela, onde era oferecido
consulta e medicamentos.
Da Vila Naval que contornava tangendo uma roda e da Vila Nóbrega, onde minha
Tia morava e brincava de frescobol com meu primo Sérgio.

A Praça Gentil Ferreira no Alecrim
A praça é do povo. Lugar de reuniões e paqueras. O tribunal popular de uma
cidade. No Bairro do Alecrim em Natal fica situada a famosa Praça Gentil Ferreira,
cruzamento das ruas Amaro Barreto e Presidente Bandeira. Lugar de chegada dos
povos do interior, o Cais do Sertão.
Em 2011 foi celebrado o centenário do mais popular e famoso bairro de Natal.
Como antigo morador das Avenidas Nove e Sete lembro um tempo em que vivi
menino os seus carnavais, festas juninas e ouvia as noticias e musicas pelos autofalantes das difusoras.
Em 2011 também foi celebrado o centenário de nascimento do engenheiro e
professor Gentil Ferreira, nascido em Santa Cruz em 24/02/1901 e por três vezes
prefeito da cidade do Natal. A praça que homenageia o ilustre executivo já sofreu
varias intervenções e foi durante muito tempo um lugar de efervescente comércio
popular de ambulantes e vendedores de baganas.
Meu querido pai foi comerciante e grande fornecedor de mercadorias para as barracas
situadas na praça em baixo de frondosos e abundantes pés de fícus. Toda a praça
era ocupada pelas barracas que vendiam de tudo. Confecções, redes, bijuterias e
outras miudezas. Boa parte de nossas vidas foram gozadas e trabalhadas na sombra
das famosas árvores que infernizavam os ambulantes com suas sementes que não
parava de cair.
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Na frente da praça ficava o famoso bar e restaurante Quitandinha, esquina das ruas
Amaro Barreto e Avenida 11. O Quitandinha era uma espécie de bar- lanchonete
que funcionava noite e dia. Lugar de bate-papos e encontros dos alecrinenses e
viajantes. Muito antigamente havia duas mangueiras por trás do Quintandinha,
lugar apreciado pelos poetas, namorados e velhos seresteiros.
Em cima do bar Quitandinha o palco ou palanque a céu aberto de grandes shows
e comícios, Lá eu ouvi o Caboclinho querido Sílvio Caldas, Marines e suas gente,
Banda de Pau e Cordas e muitos outros shows maravilhosos.
Ao lado da praça uma frota de táxi de DKW. Quando fazia a ignição dava um tiro
que assustava os dias pacatos só alegrados pelos poetas populares e tipos populares
que faziam da praça a sua casa e sustento. Na calçada fotógrafos com aquelas
máquinas antigas de tripé de madeira e chapas reveladas ao vivo, com uma sanfona
fazendo a câmera escura.
Na praça tudo acontecia. As noticias da cidade eram ansiosamente aguardadas no
Diário de Natal que circulava somente á tarde. O Hotel Caiana recebia os muitos
interioranos e viajantes que frequentavam a cidade e o famoso Mercado do Alecrim,
nos fundos da praça. No interior do mercado público Antônio Carneiro muitas lojas
de calçados, quitandas e boxes para vender peixes e carnes, Na frente do mercado
ficavam umas barracas de madeiras. O mercado do Alecrim foi construído pelo
prefeito Gentil Ferreira em 1938 e depois destruído criminosamente em nome do
progresso. Assim também como foi queimado o Mercado da Cidade Alta.
O Quitandinha, a Praça e o Mercado formavam um belo anfiteatro popular de
convívio e lazer onde vivi a minha infância. Todos os comerciantes eram amigos
do meu pai Melquíades Francisco da Costa. Tudo ali lembra meu pai querido. Com
muito trabalho papai chegou a montar uma fábrica de confecções e foi proprietário
da Casa São Marcos, ali na famosa e saudosa Praça Gentil Ferreira. Depois papai
se converteu ao protestantismo e frequentava a Assembléia de Deus situada ao lado
da praça. Na Paz do Senhor! Os primeiros discos que entraram na nossa casinha
eram evangélicos e de belas melodias.
Certo dia um amigo de meu pai me fez um teste de voz. Ele tinha um gravador
portátil e pediu para eu falar um pequeno texto. Li e agravação foi um fiasco. Um
fiozinho de voz débil definitivamente não dava para locutor da Rádio Rural. Fui ser
professor. Também um profissional da voz que não precisa ser possante.
Na praça presenciei muitas cantorias. Zé menininho tocava a sua sanfona e
vendedores de cordéis cantavam as histórias fantásticas de Juvenal e o Dragão,
Coco Verde e Melancia e tantas outras que fascinavam os ouvintes que compravam
os folhetos ao final de cada cantoria. Nada como um cordel cantado. Costume que
infelizmente se perdeu nas brumas do tempo. No Alecrim também ficava uma
famosa casa que vendia todo tipo de cordel.
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Saudades da Praça com seus frondosos pés de Fícus e seus habitantes famosos:
Curisco, Maria Sai da Lata, Lambretinha e Velocidade (Esdras de Oliveira). Só
não gostava quando papai pedia para mim – o filho mais velho – pedir dinheiro
emprestado àquele que me fez o teste de voz e deixou-me frustrado.
Quando tinha fome comia ali mesmo. Um arroz doce, um caldo de cana ou cachorro
quente de carne moída com cuscuz café da mata vendido naqueles tabuleiros de
alumínio.

Quintas
Onde morei em tempos sombrios eu menino.
Lembro de Zé Canela e Beata. Miguel de Ouro,
livre filho de montanha.
A mulher que recebia os amantes
O Mangue. O trem que corria para vê passar
A Linha onde andava me equilibrando.
As casas de Xangô que me metia medo
A Feira que terminava ao meio dia onde trabalhava
Os terreiros de macumba que metia medo.
Lola, a musa.
A Fábrica de Pregos.

Beco da Quarentena. Ou Beco da peste
O beco da quarentena carrega estigmas e marcas que o tempo não consegue lavar.
Nesse beco, melhor, travessia entre as ruas Chile e Frei Miguelinho, funcionou
durante muito tempo um puteiro de baixa qualidade. Muitos que entraram ali não
atravessaram.
Muitas brigas entre rufiões, marinheiros por mulheres ou com mulheres. Faca e
revolver junto com taras.
Uma vez, quando a peste assolou Natal... no Beco da Quarentena as pessoas eram
amontoadas e isoladas.
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Escreveu o meu amigo Onofre Junior:
“ O velho beco, com seu “claro mistério”, continua maldito. As pessoas
decentes o evitam, até mesmo durante o dia, como se o vissem ainda
empestado. Que peste era essa e por que não se atravessa o Beco de um lado
a outro?” ( In Breviário da Cidade do Natal – Manoel Onofre Junior

Areia Preta
O mar o mar o amar secou. Virou pó. Virou sertão. Quem é do mar enjoou.
Filho de peixe nem sempre peixinho é. O compadrio ainda reina na Jerimulândia.
A troca. O escambo. A esculhambação.
Rio grande sem sorte como poetou meu amigo Bosco, grafado/ garfado com hífens
e sem hífens. Aqui os clássicos não têm vez. A estética é duvidosa. O grande poeta
do mar e do canto molhado é preterido em prol do oficioso ofício de viver em terras
tão áridas.
No mais, no mar só cantar a essa gente rude o meu canto triste. Não desisto.
Continuarei escrevendo aqui e ultramar. Não tenho dotes. Tão pouco peço votos.
“Desde menino o mar fez-me assim”.
Vivi o grande ciclo das praias dos Artistas, Miami e Forte. No dentão coloquei
dinamite. No Forte quase morri como Zila. No Fortaleza participei de festivais e
tive medo de andar por sua saia murada em manhas de sol. Cantei Dorival com os
meus queridos amigos e amigas na praia dos artistas. Joguei frescobol com meu
primo Sérgio, depois de trabalhar ambulante na feira das Quintas.
Em pequeno ia com meu pai de Gordini alugado para explorar as cavernas e curvas
de uma Areia Preta bucólica. Alugava calção. Namorava por tabela. Depois a
caminhada de Miami a Ponta Negra quando ainda não havia a costeira. Antes, no
Iara Bar, podia tomar uma a qualquer hora dos Dias e depois namorar á milanesa
na loca do amor.
Esse é o meu canto. Essa é a minha história que ninguém tasca.

CIDADE- ALTA triste
A Cidade-Alta está mais triste.
Perdeu alguns de seus mais ilustres moradores.
É assim como uma dor que não dá sossego andar pelas suas ruas desertas desses
moradores.
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O rosto muda, a boca da noite abre, e tudo que era triste fica mais triste ainda.
A assembleia do Beco da Lama, a nossa Atenas, está de luto.
Morreu Palocha. Morreu Gardênia. Morreu Valtinho. Morreu Alan, o imitador de
Assis Marinho. Morreu Paulinho. Morreu Carlança. Morreu Carlão. Mortos de
cirrose, do coração ou de tédio.
As vísceras, veias estão corrompidas É mais que urgente um check-up. Fizeram
uns grafites, mas o beco não é novo.
O cinquentão cinema Nordeste foi restaurado e transformado numa loja de
departamento que não apetece.
O Templo do Cinema Rio Grande virou IGREJA.
Definitivamente, a Cerveja de hoje não tem o mesmo gosto e a Lei é Seca.

Um sábado no Beco da Lama
“O que importa a paisagem, a Glória, a baía, a linha do horizonte?
- o que vejo é o beco”. Poema do Beco - Manuel Bandeira
Caminha lentamente, o beco
Seu aspecto é festivo
Afinal é sábado e todos os bares
Estão abertos
Numa policromia de gestos, cores e falas.
Todas as tribos presentes.
A cultura popular viva e pulsante
Em Nazaré a Roda de Samba quinzenal
Na calçada, Civone, Thiago e outros poetas abre mais uma vez a tenda, que não é
de camelos. mas tem muita sede.
Dunga fotografa tudo
Cabrito com sua sacola de papel cumprimenta a todos
Não bebe, vive embriagado de safadezas.
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O sebo de Abi está fechado
No “ Espaço Público” de Zé Reeira a festa começa cedo
Com o Folia de Rua e o Samba de Roda com prato e matraca
Um noiado passa jogando um copo nos pés da ritmista.
O folia faz um belo cortejo pelas ruas estreitas e medievais
Da velha cidade alta. Concentração na casa do Cordel que comemora 10 anos,
O palco tá armado para apresentações da verdadeira cultura popular de contadores
de histórias, poetas e cirandeiros.
Ao lado começa uma roda de samba disputando sons, minha presença e interesse.
Gosto dos dois. Por que temos sempre que escolher?
Natal é uma festa no mês consagrado ao folclore.
O beco filosófico desguia os rios da existência.
Pode ate existir tribos, ovelhas desgarradas.
Como eu: que sou daqui, e ao mesmo tempo estrangeiro
Saudades de Gardênia, Paulinho e outros viventes desse beco da minha existência.
Saudades de outros amigos triturados pelas serpentes da vida.
A desgraça da minha terra é universal
É sempre motivo para bememorar.
No beco da lama tomei caldo de Cana no Orós para dá sustança. Papai vendia
cachorro quente para manter a vida e eu comprava as linhas para pespontar e cozer
a vida que precisa ser vestida.
Vendo o beco parece que o mundo é uma grande taberna onde tudo cabe.
Os homens só estão preocupados em viver.
Manipulados pelo destino
Alguns jogam baralho e outros bebem.
A religião é polissêmica.
A maçonaria está fechada e seus símbolos são indecifráveis para muitos.
Beco de tantas embriaguezes. Berço de poetas, loucos e fregueses da existência,
vestidos de brumas e luzes.
Nessa hora se encanta o grande sambista Wilson das Neves.
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Um novo samba surge nunca terminado
Mais tarde desço para a velha ribeira de guerra.
Natal é uma festa
Um musical dedicado a Milton, tudo bem feitinho e clean.
NADA SERÁ COMO ANTES
Não vi preto na festa. Não me empolguei
Mas as companhias são boas e o som é bom

PONTANEGRA
ti conheci virgem e selvagem,
quando em menino vinha em picnic
banhar-me em tuas aguas e mergulhar em tuas ondas
para desvendar os teus mistérios
depois crescestes e tornastes mocinha
ficastes mais cobiçada e procurada por muitos que
só querem a aventura de um momento
e eu, para te desvendar melhor vim morar junto a ti
e fostes crescendo sempre bela
apesar dos aventureiros e daqueles que só te usam
nunca perdestes o viço e a beleza de tuas tardes
eternamente doiradas.
Ai veio o progresso e apagaram o teu luar
que cobria na noite todas as juras de amor
que te sussurrava.
E como se não bastasse
Querem te ferir de morte
Com cinco MENIR
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Em cima da careca que ti simboliza.
E da vista que é teu cartão.
Sei que não pedistes isto
e ti estrupam e enxovalham
quando o que queres é só mais atenção
e mais praças com banquinhos e um violão
para ti namorar.
CHORO POR TI MINHA NEGRA

Rocas de Bambas e Cultura Popular
Cabra das Rocas eu fui. A vida nas suas areias e charcos. O mel das tuas esquinas.
Musica no ar. A canoa ancora no mangue perto. O Peixe é fresco. A jinga divina.
Os gritos vincados nas tardes salobres. As alpargartas pintando as calças. Os lances
das meninas. O pano branco bordado de cambraia. A calça curta e a biloca.
Só fui conhecê-la no final de década de 1960. Fazíamos a sua feira famosa nas
segundas-feiras. Final de linha Rocas – Quintas. Lugar aprazível a caminho do
canto do mangue de pescadores e boêmios – onde se pode apreciar o mais belo pôrdo-sol de Natal. De lá peguei um barco para Ponta Negra festejando o aniversário
de um amigo.
A Feira livre da segunda-feira é maravilhosa e encontra-se de tudo. Verduras, peixes
frescos, carnes, raízes e plantas medicinais. Com meu primo Neto nos perdíamos
nas suas vielas de viveres e confecções.
Rocas de bambas do samba. Da fantástica Sociedade Araruna de Danças Antigas
e semi-desaparecidas. Do seu Bandeira, o maior encadernador de Natal. De
Carlinhos Zens e outros bambas da musica do Rio Grande do Norte. Rocas onde
íamos comprar gás e visitar o porto.
Lugar onde se comia bem. Na Galinha de Mãe, Carne Assada do Lira e outros
bares e botecos. Lugar de homens valentes e guerreiros do sol e sal. Lugar onde a
pirâmide se inverte e fica longe dos olhares gananciosos.
Nas Rocas vi um Circo que girava o palco. Ficava encantado com aqueles
movimentos e dramas. Rocas onde eu vi nascer o Hospital dos Pescadores. Nas
suas fundações fiz coisas DE MENINO. Muito filme bom eu vi no Panorama.
Depois, na decadência só sessões de gala e pornografia.
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Rocas de Brasília Teimosa. Da escola de Pé no chão também se aprende a ler, do
Djalma Maranhão. Rocas do meu querido Colégio Estadual Padre Monte onde
estudei numa das melhores escolas de Natal. Colégio Industrial. Aprendi tanta
coisa e fiz exposição da galeria de Artes. Cadeiras de ferro, cerâmica, tipografia,
etc. Rocas onde ia jogar futebol no estádio João Câmara.
Foi lá que tomei a minha primeira cachaça branca para me tornar homem. Era
apelidado de Chibata quando tomava banho depois da educação física antes da
aula. Ou, o homem do sorridor frouxo. Rocas dos irmãos Canutos. De cabarés
famosos. Tempo quando eu lia o catecismo de Carlos Zéfiro. Chovia e alagava
tudo e tinha que tirar a roupa para atravessar e chegar no Padre Monte. Aí fui
rebelde. Fiz greve. Era um tempo escuro e pouco comentado. De bom, jogar bola
no campinho de capim. Futebol mirim. Lenício Queiroga era meu colega. Edson
Lyra também. Esses já foram. A professora baixinha de História. Nesse tempo, fiz
ate curso de datilografia. As camisas molhadas recebiam nós de jabá. Eram muito
com as dores de viado nos meninos ao jogar bola. Bom mesmo eu era no futebol
com tampa de garrafa ou toco de pau, jogado no cimento. Depois, no mangue, não
foi a mesma coisa. Ai se me lembro!
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SERÃO REALMENTE OS FINS DOS TEMPOS?
Sabe-se que, o mundo no qual vivemos, desde milhões e milhões de anos, que as coisas não são as
mesmas coisas de sempre. Percebe-se que há um dinamismo extraordinário, em tudo que vemos, vivemos ou
fazemos. Vejamos o processo dinâmico, que é a própria vida. Eu era criança, hoje, não sou mais. Vejamos
o processo dinâmico, que é a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa rua. Na minha época, não havia água
encanada, nem luz elétrica e, rua calçada, nem se pensar. Por exemplo, costumo dizer que nasci em Natal, no
bairro de Igapó, porém, há quarenta e sete anos atrás, esse outro lado do Rio, como costumam dizer, pertencia
a São Gonçalo do Amarante (percebam que não sou quão senil assim). A nossa querida Zona Norte, para
mim, era o meu lugar de aventuras, onde eu ia para mata (capoeira) tirar ubaia, mangaba, guabiraba rasteira
ou guabiraba de pau, ingá, maracujá-mochila e outras coisas mais; tudo isso, frutos nativos, que talvez, só
nessa crônica, a(o) gentil leitor(a), esteja tendo a oportunidade de saber, que aqui também, um dia, já foi um
verdadeiro éden. Éden este, em que o meu avô e tantos outros moradores viviam da plantação de roçados, onde
colhiam feijão, milho, melancia, mandioca, quiabo, maxixe, macaxeira, pepino, para suas sobrevivências.
Faziam farinhada e deliciosos bejus, tapiocas e bolo de mandioca. Quem há de imaginar que, onde é hoje a
CAERN, no Panatis II, já foi o campo de futebol mais famoso deste lado do Rio, onde se deram as disputas
mais acirradas entre times famosos, daquela época, como Igapó F. C. e América F. C.; Que a fazenda de Sr.
Agnaldo é onde, hoje, se encontram o Hipócrates e a FAL; e que, onde é hoje, o Nordestão era a fazenda de Sr.
Nelton Bacurau. O interessante, em tudo isso, é que os antigos moradores de Igapó e da Redinha, ainda hoje,
costumam dizer que estão indo para Natal, quando vão à feira do Alecrim ou à Cidade Alta. Não adiantou a
ponte metálica de Igapó, ser trocada pela de cimento, nem tampouco, a imponente ponte Newton Navarro ser
construída e o povo continuará indo a Natal. Aí sim, para essa gente, são realmente os fins dos tempos.
Na realidade, estamos nos fins dos tempos, e o Século XXI tem nos mostrado isso explicitamente,
de forma extraordinariamente bela; ainda, para iniciar este século, vimos no Brasil, a aprovação da nossa
Constituição, quão esperada e foi a maior festa democrática, que já vivemos até então; vimos a queda do muro
de Berlim, o esfacelamento da União Soviética; vemos a ascensão da China, mesclada de um capitalismosocialista; vimos um operário na Europa ser eleito presidente da sua nação; vimos um Papa quebrar toda a
lógica de rei, ao sair pelo mundo, em nome da paz, levando tiro e perdoando o agressor; vimos um país da
América do Sul eleger, para presidência uma mulher; vimos no Brasil outro operário ser eleito presidente e,
depois ser reeleito; agora vemos, pela primeira vez, na história da humanidade, o USA eleger um americano
que tem parte da família na África, para comandar a nação mais rica do mundo, que também já foi o primeiro
senador a ser eleito.
E para se consumar os fins dos tempos, realmente, o Brasil terá que se tornar uma potência, pois tem
condições para isso, diante a grande crise econômica, que está a incomodar o império americano nortista, ou
seja, em ter que eleger no próximo pleito, para a presidência uma mulher e, aqui em Natal, quem sabe, um
filósofo para a Câmara Municipal. Assim sendo, estaremos realmente nos fins dos tempos RUINS, dos tempos
das TEMPESTADES para vivermos o começo dos tempos BONS, dos tempos da BONANÇA. Os tempos
dos arranha-céus, dos shopping centers, dos espaços de cultura, das bibliotecas, das lan houses, do anime,
do cosplay, do saneamento básico, do trabalho para todos, da solidariedade entre cristãos e não-cristãos e,
acima de tudo, da consciência política, aqui, desse outro lado de Natal, a nossa verdadeira NOVA NATAL
e não simplesmente, Zona Norte, com a conotação de município, como alguns ainda insistem, para que não
aconteçam os fins dos tempos...

De Emecê Garcia do Livro CRÔNICAS DE UMA CRÔNICA VIDA - Publicado em 2010 - Natal/RN
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Por Delicadeza
Carolina Lopes Batista
A todas as crianças de olhos de boneca
No auge dos seus nove anos, ela já tinha conhecido muitos lugares fascinantes e tido várias aventuras: já tinha
andado de carona em um carro dentro do supermercado, já tinha se escondido de seres desconhecidos e assustadores
entre florestas de roupas em uma loja, já tinha se casado e tido filhos que eram umas bonecas. Às vezes era o marido,
outras a esposa. Ela e a prima sempre discutiam para ver quem seria o quê naquele dia. Mas acho que brigas de casal são
normais depois de anos de convivência. De vez em quando era mãe (ou pai) solteira, quando não podia se encontrar com
a prima. Pulava de trabalho em trabalho... dependia muito da economia do país e da criatividade: tinha sido mototáxi
no pátio do seu prédio enquanto levava sua prima (sua cliente mais assídua) para os lugares que desejava, tinha sido
empresário com as roupas, sapatos e pasta do pai, empresária com as roupas da mãe, dona de casa, jogadora de futebol
(era pequena, mas feroz. Seu alvo favorito não era a bola, mas a canela dos jogadores mais velhos), policial, ladra (nem
sempre os planos dão certo, não é mesmo? E precisava alimentar sua família), professora, desenhista... o bico que mais
fazia (toda semana em dias e horários certos) era o de bailarina, mas como toda arte, não gerava lá muito dinheiro.
Nas horas livres, gostava de um pouco de suspense e ação: se escondia pelas matas da casa dos tios, roubava
pedras dos vizinhos só porque dariam um ótimo giz para o chão (como se não tivesse giz em casa... afinal, já tinha sido
professora), apostava corrida de bicicleta e ia até em outros bairros! Durante uma época, ficou bastante com seus avós
maternos, o que gostava muito. Claro que, com alguém com sua grande experiência de vida, poderia muito bem se cuidar
sozinha, mas ficava com eles porque gostava. Era opção sua, obviamente.
Vovó era uma pessoa difícil e estava sempre brigando com Vovô. Não entendia o porquê... os dois eram
maravilhosos com ela, então isso não importava. Gostava de dormir na casa deles, comer besteiras, ver tv até tarde, rezar
A Ave Maria e o Senhor é Meu Pastor com a Vovó. Eram versos bonitos e pareciam ser importantes para ela, mesmo
que não entendesse completamente (ou mesmo parcialmente) o sentido deles. Na parte do fruto, imaginava um pêssego,
mesmo nunca tendo comido um.
Vovó falava francês (bom, era o que ela dizia. Tinha vezes que nem entendia algumas coisas que seriam em
português. Então ela poderia estar falando qualquer outra coisa) e fazia contas como uma calculadora. Vovô era muito
calado e passava o dia todo apenas fazendo o que ela mandava e assistindo ao futebol. Ela gostava de jogar futebol,
então assistir devia ser incrível também, já que ele estava sempre vendo. Ficou cinco minutos ao lado dele e pensou que
as novelas mexicanas a que Vovó assista eram bem mais interessantes.
O que sempre mais amava durante toda aquela sua longa existência era ouvir histórias. Papai lia revistinhas,
livros e tanto ele quanto Mamãe contavam suas aventuras de quando eram mais novos. Vovó também fazia muito isso,
mas às vezes elas eram um pouco assustadoras e até confusas. Certo dia, ela contou uma história de fantasmas:
“Quando eu era pequena, eu acordei de madrugada e ouvi barulhos vindo do corredor. Eu levantei, respirei
fundo e abri a porta do meu quarto bem cuidadosamente. Não vi nada. Fui, pé ante pé, até a sala ver o que era. Vai que
era um bandido? Com o coração batendo, eu olhei de um lado para o outro, mas ainda não vi nada. Pensei comigo: ‘foi
só um sonho’ e dei meia-volta para retornar para a cama. De repente, ouvi um barulho de panela caindo no chão e foi
como se um sopro gelado atravessasse todo o meu corpo. Pensei em correr para o quarto dos meus pais, mas aí lembrei
que podia ser algum dos meus irmãos que acordara no meio da madrugada com fome ou sede. Ri de mim mesma e fui
até o quarto deles para ver quem estava acordado, para eu me vingar dando um susto vindo por trás.
“Entrei no quarto da Irmã, mas ela estava dormindo abraçada ao seu ursinho virada para a frente da porta.
Quando eu abri a porta e a luz entrou, ela se remexeu um pouco incomodada, virou de costas e continuou a ressonar
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tranquilamente. Então, fui no quarto do Irmão. Ele estava de barriga para cima, todo aberto, inclusive a boca, roncando
muito. Fui então até o quarto de meus pais, pois podia ser algum deles, mas também estavam em sono profundo. Quando
eu estava fechando a porta tremendo, ouvi uma voz chamando meu nome baixinho, com voz de criança, seguida de uma
risada, também de criança.
“Quando me virei, vi dois meninos, mais ou menos da sua idade, com cara de sapecas, rindo muito da minha
cara de assustada. Eles saíram correndo e falaram: ‘está com você! Você tem que me pegar!’. Eles começaram a mudar
tudo de lugar, derrubar algumas coisas e às vezes simplesmente desapareciam, pra voltar, logo em seguida, em outro
ponto da casa, sempre fazendo bagunça”.
Os olhos da menina estavam arregalados ouvindo aquilo.
- Eram fantasmas? – ela perguntou em um fio de voz, em um misto de medo e de tristeza (afinal, se eram
fantasmas de duas crianças, isso significava que elas morreram. Foi a primeira vez que pensou que crianças como ela
podiam morrer... mesmo que não tivesse certeza do que morte significava).
- Era São Cosme e São Damião. Santinhos que cuidam das criancinhas.
Aquilo não fez nenhum sentido para ela. Que santos entram na sua casa de madrugada, assustam todo mundo e
bagunçam tudo?! O que diferenciava eles dos fantasmas dos filmes a que assistia escondida? Passou a noite sem dormir
torcendo para nenhum santinho pensar em aparecer para protegê-la. E ela não precisava... tinha Mamãe, Papai, Vovó e
Vovô.
Passou dias pensando naquilo, mas nunca contou para o Papai e para a Mamãe. Por algum motivo, tinha a ideia
de que qualquer coisa que falasse podia virar realidade. Talvez por causa de outra história da Vovó, que contava que
no céu tem um anjo que sempre fala “amém”, então você deve ter cuidado com o que fala, pois se o anjo falar “amém”
depois que você diz algo, aquilo vai acontecer. Tudo bem que “quero uma bicicleta nova” nunca aconteceu até alguns
anos depois, mas talvez o efeito fosse retardado. Mesmo que a história de Vovó fosse mentira, não queria pagar para ver.
Além de contar coisas, Vovó gostava muito de passear e ela adorava ir junto. Feira, mercado, até visitar asilos...
de qualquer forma, sempre ganhava revistinhas em quadrinhos e chocolate no caminho. Vovô não gostava muito de
sair de casa, então, quando paravam para ir a algum estabelecimento, ele colocava seu radinho com fone de ouvido
e esperava, olhando para o nada, pensando sabe-se lá em quê. A menina sempre ficava muito curiosa sobre o que se
passava na cabeça dele.
Enquanto estavam no caminho, gostava de olhar para tudo: casas, comércios, pessoas, imaginando como era a
vida de cada um. Passavam, às vezes, por uma casa amarela em uma vila que Vovó comentava que pertencia a um casal
de amigos seus e que um dia iriam visitá-los. A menina mal ouvia, muito entretida com o mundo ao seu redor, achando
tudo tão grande e interessante.
Um dia, depois de abandonar o marido-prima e os filhos-boneca para relaxar de um longo dia de trabalho
doméstico, foi para a casa da Vovó e ouviu uma nova história. Dessa vez, foi diferente. Vovó parecia assustada enquanto
ela achou a história bem confusa.
“Quando eu era mais nova, eu gostava muito de ir à igreja. Achava tudo muito bonito: os enfeites, os santos (a
menina lembrou de São Cosme e São Damião e pensou em um lugar cheio deles. Seu coração disparou de medo), as
músicas e a comunhão das pessoas. Eu, meus irmãos e meus pais íamos todo domingo. Você já foi em uma missa? (ela
fez que não) O Padre fica lá na frente, fala em latim e as pessoas dizem ‘amém’.”
- O que é latim?
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- É uma língua que já não existe mais, mas ainda se usa na igreja católica.
- Se não existe mais, como ele conhece?
- Eles ensinam no seminário.
- O que é seminário?
- Uma escola para formar padres.
- Ah... Quantos padres existem?
- Milhares no mundo todo. – a menina então pensou que se milhares de pessoas falavam latim no mundo, então
a língua ainda existia, não é? – Quem vai assistir os cultos...
- Missa.
- Minha outra Vovó vai em culto.
- Missa é na igreja católica. Culto é na evangélica.
- Hum... – ela não entendeu a diferença, mas deu de ombros. – Quem vai assistir às missas também sabe latim?
- Não.
- Então por que dizem amém?
- Por se o padre está falando, está certo. Então concordamos.
- Hum... – ela fez que sim com a cabeça, bem lentamente, fingindo entender. Se a Vovó está falando, então é
certo.
- Continuando...
“Eu ajudava sempre que podia nas coisas da igreja e ficava na catequese, que é como se fosse uma escola para
as crianças. O Padre era o professor. Ele era bem jovem, alto e muito bonito e, por isso, algumas meninas gostavam dele
e ficavam dando risadinhas.
“Um dia, eu estava arrumando minhas coisas para ir embora e vi o Padre dando um beijo na mão de uma menina,
mas ele não tinha feito isso com as outras. Guardei minha curiosidade pra mim e fui embora pra poder brincar. Alguns
dias de aula se passaram e notei que ele fez isso com outra menina. Isso aconteceu mais duas vezes até que tomei
coragem, esperei até o fim da aula e fui perguntar porque ele fazia isso. ‘Quando gosto de uma menina, eu beijo sua mão’
(ela imaginou uma voz suave de alguém gentil), ele disse. Isso me deixou muito surpresa, mas, na época, fiquei chateada
porque ele nunca tinha beijado a minha mão. Até que, certo dia, quando deu o horário da saída, ele falou meu nome e
pediu que eu fosse até ele. Quando eu fui, ele olhou fundo nos meus olhos e beijou a minha mão...”
A menina ficou esperando o restante da história ou uma explicação do porquê sua Vovó estava tão chateada com
aquilo, mas as duas coisas nunca aconteceram. Ela também não perguntou. Se a Vovó está falando, então é certo. Passou
o dia com o cenho sério, pensando... pensando... Por que ela tinha ficado tão zangada e parecia até um pouco assustada?
Por que o Padre beijava a mão das meninas? E por que só das meninas? Isso era algo ruim? Se sim, por quê? Ela foi ver
tv pensando nisso. Comeu pensando nisso. Foi para a varanda, como gostava de fazer sempre, e ficou olhando para as
árvores verdes e para o azul do céu pensando nisso. Escovou os dentes pensando nisso. E dormiu pensando nisso. No
dia seguinte, já tinha esquecido e foi brincar.
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Um dia finalmente a visita à Casa Amarela aconteceu. A vila era uma rua única, sem saída, com várias casinhas
lineares de muro baixo. A Casa Amarela era muito bonita, com um portãozinho cinza claro para pessoas e um portão
maior para carros, mas não tinha carro algum ali. Tinha algumas plantas na lateral da casa, mas o chão era quase todo de
cimento. A menina pensou que era uma casa muito fofa. Parecia de boneca.
Sua Vovó foi tocar a campainha e esperar. Seu Vovô esperou dentro do carro, como de costume. Talvez, dessa
vez, ele estivesse prevendo o futuro. Ou só estava sendo ele mesmo.
- Não se preocupe. Vamos voltar antes de anoitecer. – ela não estava preocupada. Se tivessem crianças ou com
o que brincar, estava bem satisfeita.
Uma senhora, parecendo ser da idade de Vovó atendeu a porta. Ela era um pouco gordinha que nem sua Vovó e
era bem simpática. A senhora cumprimentou as visitas educadamente e deu passagem para atravessarem o portãozinho.
Foi quando ela o viu.
O Homem era alto (claro que, para ela, todos eram altos, mas ele parecia especialmente alto), magro, de cabelos
totalmente brancos. Ele usava uma roupa preta e tinha uma voz suave de alguém gentil. Os olhos dele encontraram
com os dela e pareciam dizer algo que ela não entendia. Bom, quase todos os adultos pareciam dizer algo que ela não
entendia. A menina andou pela casa, observando tudo e com muita vontade de mexer nos objetos na estante da sala...
mas sabia que Vovó ia brigar. Curiosa, nada passava despercebido... Foi acompanhando os adultos até a parte de trás da
casa.
No quintal, havia mesas e cadeiras, só que ainda assim elas ficaram em pé! Odiava ficar em pé, parada, mesmo
que por cinco minutos. Viu duas gaiolas de passarinho. Olhou um pouco para eles, mas se cansou rápido. “Passarinhos
são tão sem graça!”, pensou. As duas senhoras conversavam sobre qualquer coisa que não lhe interessava e ficou
entediada. Sua Vovó olhou para baixo e disse:
- Vai andar por aí. Só não mexe em nada, heim. – ela saiu feliz. Explorar um lugar desconhecido era muito mais
emocionante do que só ficar ali, parada. Entrou na casa e passou pela cozinha. Era com azulejos amarelos e parecia um
tanto comum. Não se demorou muito ali, apenas o suficiente para ver se tinha algum biscoito (não tinha). Chegou à
sala. O ambiente era um pouco escuro, mas não é como se não desse para enxergar. Viu uma grande estante de madeira
escura, com tv e muitos enfeites. Vovó também adorava enfeites, principalmente de corujas, mas ali eles eram bem mais
variados. Ficou com muita vontade de pegar algum para brincar, mas lembrava do aviso de sua avó: “Só não mexe em
nada, heim”. Viu os sofás, sentou um pouco para ver se eram confortáveis e levantou de novo. Olhou pela janela e viu
Vovô dormindo dentro do carro. Saiu da sala, passou pelo banheiro (o banheiro é a parte menos interessante de uma
casa) e foi andando pelo corredor. Tinham três portas e resolveu que ia abrir cada uma.
A primeira parecia o quarto do casal. Uma cama, armários... nada demais. A segunda porta dava para um cômodo
cheio de tralhas. Começou a andar entre a bagunça vendo qual tesouro poderia encontrar ali. Hoje, seu trabalho era ser
exploradora. Tinha escada, caixas fechadas, máquina de escrever... tudo um pouco empoeirado. Estava tão entretida que
havia esquecido da terceira porta, no final do corredor.
De repente, ouviu passos e risadas de crianças. Ficou gelada. Fechou os olhos e ficou torcendo para não serem
os santinhos. Depois de um minuto sem se mexer, tomou coragem e foi olhar no corredor. Vazio. Foi bem lentamente até
a porta... nunca andou tão lento na sua vida. Ela estava trancada, mas ouvia como se tivesse alguém lá dentro.
- Oi? – falou um pouco incerta. – Tem alguém aí?
O barulho parou, como se quem estivesse do outro lado da porta estivesse também com medo. Esperou mais
um pouco até que pensou em voltar para o quintal. Quando se virou, o Homem estava no final do corredor sorrindo
docemente para ela.
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- Oi.
- Oi. Desculpa... só queria ver o que tem aqui....
- Tudo bem. Essa é a minha porta mágica.
A menina torceu o nariz. Podia ter nove anos, mas sabia que magia não existia. Até já tinham lhe contado no ano
passado que Papai Noel e Coelhinho da Páscoa não existiam (o que foi extremamente frustrante e acabou com o último
resquício de esperança de ter magia na sua vida).
- Não acredita? Deixa eu abrir pra você. Mas antes, preciso resolver umas coisas. – ele abriu a porta e logo se
trancou ali. O pouco que ela conseguiu ver foi uma tv e uma ou duas bonecas. O Homem começou a falar com alguém,
mas ela não conseguia entender o que era e nem com quem, embora conseguisse perceber vozes de outras crianças.
Pensou animada: “Tem outras crianças aqui pra eu brincar!”. Finalmente, o Homem abriu a porta e deixou que ela
entrasse.
O quarto era completamente diferente de todo o restante da casa. Se tinha achado por dentro normal e por fora,
fofa, aquele quarto era incrível! Todo rosa, tinha brinquedos em tudo o que era lugar, chocolates até dar dor de barriga,
fita das princesas da Disney e muitas bonecas. Mas o que mais a encantou eram os olhos das bonecas. Coloridos e
imensos, os olhos eram encantadores. Pegou uma de cabelos loiros e olhos marrons, e a boneca sorriu.
- Olá. – a garota quase deu um berro e soltou a boneca no chão. – Ai... isso dói!
- Shhh. Ninguém pode saber que você está aqui. – o Homem falou – Esse quarto é só para quem acredita em
magia e adultos não acreditam em magia.
- Você é adulto.
- Mas eu sou diferente. Pode brincar. Vou deixar você se divertindo com elas. Quando sua avó te chamar para
ir embora, eu venho te avisar. Ah, mas olha só. Você não pode contar para ninguém sobre minha magia. Se não, nunca
mais vai poder vê-la de novo. Tudo bem?
- Ok. – ela falou sem dar muita atenção enquanto pegava as outras bonecas.
- Não. Olha pra mim. Você tem que prometer. Eu sei se você está mentindo. – ela olhou para os olhos dele e
respondeu:
- Eu prometo.
Ele saiu e deixou a menina brincando. Parecia que estava ali horas, dias, mas muito provavelmente eram apenas
alguns minutos. Conversava com todos os brinquedos e eles contavam histórias inacreditáveis.
- A gente não é daqui, sabe? – uma boneca ruiva e muito sardenta disse – Viemos de um mundo bem diferente
desse. Lá é muito maravilhoso.
- E por que vocês não estão lá?
As bonecas se entreolharam. Uma boneca de cabelos cacheados, pele morena e olhos negros ia responder, mas
a outra a interrompeu.
- Viemos sempre pra cá pro Mago-Rei arranjar novas amigas para brincar com a gente para sempre. – a que tinha
sido interrompida sorriu e concordou.
- Mago-Rei?

REVISTA BARBANTE - 92

- Sim. Aquele Homem é um mago e o rei do nosso mundo. Ele nos trouxe aqui pra dar oportunidade de novas
crianças viverem com a gente! Imagina poder brincar pra sempre e comer chocolate sem passar mal!
- Mas eu nunca mais ia poder ver Mamãe, Papai, Vovó, Vovô...?
- Claro que ia. Não é uma prisão – a boneca loira riu, mas o sorriso parecia um pouco incerto. – Você vai ir e
voltar sempre e não precisa ser sempre aqui, fisicamente. Nós podemos aparecer na sua casa ou você ir da sua casa pro
nosso mundo sempre que pensar em nós.
- E como eu consigo isso?
- É só falar com o Mago-Rei. – a menina olhou para as bonecas. Uma das bonecas que ainda não tinha dito nada,
a de cabelos lisos castanhos, olhos castanhos e roupa de bailarina (a que mais gostou, pois a lembrava de uma de suas
várias profissões), parecia triste. Aquilo a deixou incomodada.
- O que foi? – Antes que pudesse dizer algo, O Homem-Mago-Rei (que nome grande!) voltou.
- Sua avó está chamando. É hora de ir embora.
- Mas eu não quero... Quero ficar aqui.
- Eu sinto muito, mas você tem que obedecer a sua avó.
- Por favor. Elas me disseram que você pode me fazer ir pro mundo delas. – ele olhou para as bonecas, como se
elas não devessem ter dito isso e suspirou. – Tudo bem. – ele fechou a porta e disse. – Me dê sua mão.
Ela entregou a mão direita e ele a segurou também com a sua mão direita. Ele a olhou profundamente e beijou
sua mão. Ela, então, sentiu seus olhos estranhos. Eles pareciam maiores e as coisas pareciam diferentes. A claridade rosa
da casa era agora um marrom escuro; as cortinas pareciam rasgadas; o lugar tinha cheiro de mofo e a tv, antes ligada
com um filme, estava quebrada. Os doces estavam podres e as bonecas gritavam para ela correr. Ela tirou sua mão da
dele e falou em uma voz chorosa:
- Eu não quero mais... quero ir embora...
- Por que? – ele a segurou, impedindo-a até de pensar em se mover – Você não quer viver pra sempre com as
bonecas?
- Não... Quero minha Vovó... – e sentiu que sua voz estava sumindo. – O que... – tinha dificuldade de falar –
acontecendo...? – perguntou para as bonecas. Elas já não mais respondiam. Quando olhou de novo para o Mago-Rei,
ele agora estava diferente. Tinha aumentado absurdamente de tamanho. Cobria todo o espaço do quarto e parecia uma
sombra com dentes brilhantes e longos dedos encarquilhados vindo na sua direção. Seus olhos eram vermelhos.
Ela queria gritar, mas não conseguia. Só pensava em voltar para sua avó e ir embora dali, mas não conseguia se
mexer, como se também estivesse virando boneca. Olhou para aquela de cabelos lisos e olhos castanhos. Ela chorava.
Mas, de repente, como último ato antes de congelar completamente em sua passividade de brinquedo como quando a
menina ali chegara, a boneca pulou no Mago e segurou seus braços. As outras, como que percebendo que tinham que
ajudar, seguiram a primeira.
- Corre! – a de cabelos lisos castanhos gritou. – CORRE! – falou mais alto.
A menina conseguiu reunir toda força que ainda tinha e virou na direção da porta. Abriu com toda a rapidez
possível e deixou aquele pandemônio para trás. Aos poucos a confusão foi diminuindo à medida que chegava onde sua
avó estava, ainda no mesmo lugar. Ela agarrou em sua saia e falou:
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- Vovó, quero ir embora. – a voz era fraca, não mais sua, mas de uma boneca de corda.
- Já vamos. – Mas continuou na conversa.
- Vó...
- O que foi, garota? Calma... – ela se balançou para que aqueles pequenos dedinhos soltassem sua saia e a
deixassem conversar em paz. – Ela é muito tímida... Vamos. Outro dia a gente conversa. – falou para a amiga, que
também não compreendia a agitação da menina.
Ela foi a primeira a se dirigir para o carro, saindo apressada da casa.
- Não seja mal-educada. Dê tchau para eles.
A menina virou e viu a casa, que antes parecia de boneca, assustadoramente grande, caindo aos pedaços, com a
porta e as janelas empenadas e quebradas, um cheiro horrível saindo de cada canto. A senhora dava tchau amigavelmente
e, da soleira da porta, a sombra do Mago-Rei a olhava, mostrando os dentes. Ela sussurrou um tchau rouco e entrou no
veículo.
Dentro do carro, foi em silêncio e olhava pela janela, como sempre fazia. As pessoas pareciam passar correndo
com pressa e cansadas, alheias ao que acontecia ao redor. Os carros buzinavam e pessoas se xingavam e sua avó
reclamava com seu avô qualquer coisa que não compreendia.
- Você está tão quieta. – sua avó comentou. Ela não respondeu.
Chegaram na casa dos avós. Ela foi até a varanda como de costume. Sentou na rede. Seus olhos maiores e
brilhantes, no entanto diferentes, fitaram o céu. Seus pais chegaram para buscá-la... ambos pareciam cansados, porém
felizes em revê-la. Seu pai sentou para conversar com seu avô e sua mãe perguntou como fora o seu dia. Embora
quisesse contar o que aconteceu, nem mesmo ela entendia o que havia ocorrido. Em um misto de prazer e terror, com
muito esforço para sua voz voltar a soar humana, mas ainda parecendo de corda, falou:
- Anoiteceu rápido.
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INDIFERENÇA
PRINCÍPIO de semana e término de um domingo repleto de ócio em que o crepúsculo já
fenecera e o relógio do tempo, através de lucina, dizia que já passava das vinte horas.
A noite de verão dava-nos o privilégio de deleitarmos na leve brisa vinda do mar por
caminhos e ruas, entrando portão a dentro para acariciar a mim e ao nosso filho que embalávamos
na rede, com a porta da sala entreaberta.
Quando num triscar de olhos, vi passar velozmente um indecifrável vulto que, certamente,
não era o vento. Algo passara sob o meu nariz e do da mãe do pequerrucho, a qual muito aflita
me perguntou se eu vira o que passara. Sem hesitar, respondi-lhe:
“Foi um gato”.
No meu âmago, fora a intuição que respondera. Fiquei a questionar comigo mesmo a
minha resposta.
Yrla, por sua vez, resolveu passar a limpo nossa dúvida e, bem chegou à porta, viu
dentro de nossa casa, no alpendre, um homem.
“Meu Deus, um homem!”
Yrla se desesperou.
Fiquei a pensar. Se aquilo era homem, este seria esquisito demais. Apesar de bípede,
andava de quatro e muito rente à parede, feito bicho. Até me fez lembrar Manoel Bandeira.
Sim, estava indo em direção ao latão de lixo que se encontrava lá atrás, no quintal.
Pois sim, o incrível é que aquele homenzinho conseguira entrar na nossa hospitalidade
sem pedir licença, mesmo com os muros altos e os portões fechados a cadeados.
Calei-me a meditar:
“Quem tem fome não pede licença”.
Fiquem sabendo, leitoras, que o tal bicho se reduzira tanto que se fizera mínimo em
estatura. Ou seja, se eliminara a quase nada só para conseguir transpor o ínfimo espaço entre
o portão de ferro e o chão. Passara com facilidade e habilidade de bicho larápio e esfomeado.
Quão infinda era a sua fome. Pois se apresentava numa inanição esquelética de mendigo
terminal.
Na rede estava, na rede permaneci. Brincava com nosso pequerrucho. E ao mesmo
tempo refletia...
“A fome cega”.
Yrla, desesperada e assustada, me chamava com aflição para pegar o homem que, àquelas
tantas, já vinha sendo expulso por outro. Este, por sua vez, já se encontrava no latão e se fizera
dono do lixo primeiro. Isto é, por insistência também da fome que corroía seu estômago.
Adotara o lixo como patrimônio exclusivamente seu e de mais ninguém.
O dono do latão, por lógica e por concepção da própria natureza, era um predador
inato que para se alimentar teria que procurar a sua presa. Possuía, portanto, as características
próprias de um antropófago na essência de sua espécie. Mas, parece que evoluiu aos extremos,
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a ponto de rejeitar seu alimento natural para querer, agora, se alimentar dos restos de comida
deixados pela dona da casa, no depósito de detritos, à noite.
Não satisfeito com a presença do invasor - o esquelético alienígena - o dono do lixão só
teria mesmo é que se defender com unhas e dentes, literalmente. Pois que, ali, era o território
onde se encontravam seus víveres cotidiano, sua existência.
Sem que o invasor esperasse, outro saltou do muro. E, com uma habilidade gatúnica,
surpreendeu o visitante desatento de fome e o fez retornar para seu lugar de origem. A rua.
Mais uma vez, o alienígena é obrigado a encolher-se a nicles, de barriga num oco de
vazia. Tendo que passar novamente pelo estreito espaço do portão, só que, agora, triste e
decepcionado até a alma, por faltar-lhe o pão.
E eu, na rede, a brincar e a pensar...
“Lixo também é sinônimo de pão”.
O pobre animal, retornando, passa na mesma velocidade do vulto de antes. Só que, desta
vez, num grito estridente num desespero de cortar coração de qualquer humano até como o
meu e o de Yrla, que ainda se encontrava à porta, a esperar por mim para expulsar o invasor.
Sequer movi um dedo para sair de onde estava, e, ainda na rede, vi o pobre coitado
passar correndo, quase a chorar. Ia sendo rebocado pelo dono do lixão que também era seu
irmão de víveres.
Particularmente, ficara muito contente por não sair de minha rede para pegar aquele
coitado de ser. Mas o que me deixou intrigado, apesar do insignificante vulto que vi passar, foi
a impressão de ter visto rabos em ambos os homens. Longas caudas.
Isto, foi a única coisa que pude observar de soslaio naqueles pequeninos e estranhos
homens.				
“Mas quanta indiferença!”
Disse Yrla a se voltar para mim, com um riso que me deixou em dúvida.
De Emecê Garcia do Livro POVAREJO publicado em 2008 – Natal/RN
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Chá de bebê

Iasmin Luz

Helena se viu hesitante, não sabia se realmente queria participar daquela festa. Pensou
em deixar o presente na portaria com um bilhete explicando que precisava ir embora. Ela não
conhecia absolutamente ninguém naquele lugar, a não ser o pai da criança. Suas mãos não
paravam quietas e seu rosto estava contorcido pela dúvida. Seu corpo estava inundado de
sensações estranhas e o desconforto fazia cócegas em sua barriga. Apesar disso, tomou fôlego
e seguiu adiante. Não podia ficar plantada naquele sol escaldante de verão a tarde inteira.
“Oi, prazer, Helena. Sou amiga do Cadu”, disse à moça que veio recebê-la.
“Seja bem-vinda. Sou a Patrícia, esposa do Cadu”.
O rosto amável de Patrícia era ofuscado por sua barriga protuberante. Estava redonda
como uma melancia e não demoraria muito até que o bebê nascesse. Helena tentou retribuir o
sorriso simpático. Era a primeira vez que via a esposa de Cadu pessoalmente. Ainda nem havia
conseguido processar o fato de que o amigo, famoso por suas histórias de infidelidade, seria
pai. Ela se sentia mal comungando daquela felicidade, sabendo que Cadu, ao mesmo tempo
em que havia engravidado a mulher, pensava ter engravidado também uma aluna. Suas pernas
bambearam e ela respirou fundo.
Entregou o presente do bebê e foi caminhando lentamente para dentro do recinto. Sentiu
uma necessidade urgente de um copo d’água e de um rosto conhecido. Sua cabeça martelava
com o fato de que deveria ter levado alguém para acompanha-la.
“Por que me arrastei até aqui?”, pensou.
Viu Cadu à distância e se agarrou àquela figura como se ela fosse um bote salva-vidas.
Só queria que a sensação de deslocamento total desaparecesse. Ele se aproximou cheio de
sorrisos e a abraçou com toda força.
“Que bom que você veio! Como você tá?”
“Tô bem e você? É claro que eu vim, não perderia o chá de bebê da sua filha por nada.”
“Feliz que você tá aqui. Vou te apresentar às pessoas.”
O corpo de Helena foi tomado por uma mistura de alívio e ansiedade. Só queria conversar
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e fazer o tempo passar o mais rápido possível para poder sair daquele lugar. Cadu a apresentou
a alguns amigos do trabalho e à sua irmã, que estava com o marido e com as duas filhas
adolescentes. Eles perguntaram a Helena se ela não gostaria de se sentar com eles e, não tendo
muitas opções, ela aceitou.
Todos eram muito simpáticos e faziam questão de puxar conversa. Helena se sentiu
um pouco melhor, embora não tivesse muito em comum com aquelas pessoas. Ela respondia
às perguntas e tentava manter um diálogo apoiando-se em assuntos banais. Falavam sobre
comida, sobre o bebê que chegaria em breve, sobre suas profissões, sobre o calor do Rio de
Janeiro, sobre qualquer banalidade que se encaixasse no momento.
Helena pensou em como Cadu e a irmã eram diferentes. A cor dos olhos, dos cabelos, o
formato do rosto, o modo de falar, o carisma. Eles não eram parecidos de forma alguma. Talvez
isso se desse pelo fato de que não compartilhavam o mesmo pai. Embora a irmã de Cadu não
soubesse, o nascimento do irmão era fruto de uma traição. Sua mãe, nos idos de 1980, teve
um caso com um homem casado e engravidou de um menino totalmente diferente de qualquer
outro membro de sua família. O marido da mãe de Cadu, no entanto, aceitou o bebê como seu
e nunca questionou a paternidade. Anos depois, quando Cadu ainda era criança, a mãe contou
a ele toda a história de sua concepção, o que causou grandes traumas no menino. Mais alguns
anos depois, Cadu contou tudo isso a Helena, enquanto os dois bebiam uma cerveja no bar.
Lembrando disso, ela observava a decoração da festa, observava todos os outros rostos
que pareciam tão animados e pensava em como as famílias nunca são o que parecem ser. A
luz do dia projetava sombras assimétricas embaixo das mesas de metal e Helena analisava
suas formas e o modo como se entrelaçavam. Ao mesmo tempo, brincava com seu polegar
esquerdo, cravando nele a unha do dedo indicador o mais forte que conseguia. O tédio era
absurdo e reflexivo e, embora estivesse conversando com outras pessoas, não ouvia, de fato, o
que diziam. Até que, sem mais nem menos, a irmã de Cadu disse:
“Você deve estar se perguntando por que minha filha mais nova não veio.”
Helena não tinha nem uma vaga ideia de que aquela mulher tinha uma filha mais nova,
mas, de súbito, foi tomada pela curiosidade e falou:
“Não, não tô não. Mas por que ela não veio?
“Porque ela morreu”, respondeu a irmã de Cadu secamente.
Sem conseguir pensar duas vezes e tomada pelo estupor, Helena exclamou:
“Credo!”
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O rosto do marido da irmã de Cadu estava lívido e seus olhos de desculpa encontraram
os olhos petrificados de Helena. Ela não sabia o que dizer além do que havia dito, sua boca
estava seca e muda. Sua garganta parecia inchada, ela queria engolir a própria saliva, mas não
conseguia. Para aliviar a sensação de sufocamento, tomou um gole de água.
“Como um convite para um chá-de-bebê terminou em uma notícia de morte?”, ela se
perguntava.
Diante do silêncio de Helena, a irmã de Cadu deixou que as palavras escorressem para
o lado de fora. Toda a bile azeda provocada pela perda de um filho era vomitada no colo da
amiga de Cadu, que recebia de modo impassível toda a história, cujo começo era um hospital
e o fim um cemitério. Helena tremia da cabeça aos pés e sua mente foi tomada por um grande
nada. Todas as palavras de conforto que gostaria de dizer simplesmente não soavam e caiam
secas em sua língua. Como consolar o que é inconsolável?
Ela se recostou na cadeira e apertou os lábios trêmulos. Ao seu redor, ouvia o gargalhar
distante de outros convidados. O marido e as filhas da irmã de Cadu pediam desculpas pela
situação constrangedora e seus olhos se encheram de lágrimas. Era uma tragédia familiar que
ainda não tinha acabado e que começara muito antes da morte daquela criança. O celular de
Helena começou a tocar e ela voltou ao mundo dos vivos. Era a deixa pra sair dali. Ainda
envolta na amarga ironia de receber uma notícia de óbito numa festa de celebração da vida,
Helena se recompôs e disse que ia ao banheiro. Seus passos nunca foram tão firmes quanto no
caminho para fora daquele lugar.
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Seu Epifânio
Iracema Goor Xavier

De joelhos, sob tranças grisalhas, dorme Seu Epifânio o sono dos justos. Talvez não
fosse a hora, talvez não fosse o lugar, mas o fato é que Ela, Santa Filermina, a padroeira dos
usuários dos trens urbanos, estava lá a acalentá-lo. Este ajoelhado fazia sua prece inconsciente.
O espanto toma conta do vagão na Estação Sagrado Coração de Jesus, e como por um
milagre os assentos são suficientes para todos. Os olhares não mais expressam cansaço ou
desalento, ao contrário, as pessoas conversam animadamente e trocam confidências entre si,
na hora de descer desejam boa noite...até amanhã...Deus abençoe.
De repente o vagão dá uma parada brusca, o que leva o corpo, ainda adormecido e
ajoelhado, do Seu Epifânio a cair e bater a cabeça no frio assoalho do trem.
Ele acorda, olha ao redor, não sabe onde está, mas vê ainda atordoado, as pessoas a
gargalhar olhando para ele e pensa : Que bom! As pessoas ainda são felizes!
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O ESTRANGEIRO
Escada de madeira, avariada. Puída feito tudo o que a vista alcança dali. Cassiano,
acomodado num degrau, tronco dobrado sobre os joelhos, esfrega o dedo do pé na saliência de
um prego pronto a se soltar.
Na cabecinha de onze anos, é um vaivém de imagens que analista nenhum conseguiria
ordenar. No peito, é só amargura. Sente-se como um alienígena, pior que isso, um terrestre
desfocado. Não tem nada a ver com tudo aquilo. A cidade, o mar, a vida da favela... Tudo lhe
é terrivelmente estranho! Nem mesmo estes dez meses o deixaram mais familiarizado. Não se
afina, é sempre um vendido!
Bem que avisara o pai... Não é vida para eles! Como poderia uma família da roça,
rude, simplória, acostumar-se numa cidade daquele tamanho?! Pode até ser uma cidade linda,
maravilhosa, cheia de modernices, mas os problemas que lhes traz a tornam uma cidade
madrasta. Que saudade do seu cantinho! Chega a lhe doer no peito!
Sente uma pena tão grande do pai! Está cada dia mais magro, consumido, desesperado.
É muito mais difícil do que imaginou! Com a graça de Deus, a mãe conseguiu colocação na
casa de uma dona, lá na cidade. Cuida da roupa e da arrumação da casa. Sai ainda escuro, e
volta já à noitinha. Sempre cansada, desgastada.
A irmã, no viço dos seus dezesseis anos, não consegue trabalho. Cuida do barraco,
displicentemente, e dorme quase o dia todo. Quando escurece, veste a mesma roupa surrada
de todas as noites, e sai. Sempre tem uma amiga para visitar, um emprego para ver... Sempre
arruma motivo para sair, se bem que o pai já não está engolindo tudo isso! Cassiano percebe
que o velho fica ainda mais abatido quando, vendo a filha sair, encosta-se à porta do barraco e
deixa os olhos correrem pela escada, vendo-a desaparecer na penumbra, lá embaixo. Se pelo
menos não pintasse tanto o rosto, não usasse aquela água de cheiro tão forte!
Cassiano entende tudo, não pode afirmar nada, mas tem a liberdade de, pelo menos em
pensamento, maquinar suas premissas. Aliás, é isso que faz o tempo todo! A lógica é uma
constante. Tem os pés no chão. Não é dado a aventuras. Por ele, nunca teriam arredado pé do
mato. Lá estava a dignidade. Pobreza não é a morte, pior que ela é a indignidade da vida que
levam agora.
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Pai teimoso! Não é teimoso... É descabidamente sonhador, só isso! Pensava ter na
cidade grande a mola mágica para o sucesso. Não vacilou em vender toda a colheita, pedir as
contas, botar os trens num caminhãozinho alugado e rumar para cá. Nem precisa dizer que o
dinheiro não deu nem para o começo! Foi suficiente apenas para comprar o barraco. Chegou
todo animado e sonhou até com a compra de uma casa! Andava de corretor em corretor, com o
dinheiro embolado nos bolsos. Não demorou a se decepcionar e tentar, pelo menos tentar, pôr
os pés no chão.
E foi este barraco que conseguiu pagar. Desde então, só Deus sabe da penúria. A comida,
minguada, como podia... Agora, com o emprego da mãe, pelo menos pão não falta. Leite?
Só no sonho. Perceptível até para olhos menos detalhistas, a fome que os aflige. A magreza
cadavérica do pai, o raquitismo de Cassiano, com braços demasiadamente longos, evidenciados
pela extrema fragilidade do corpo. As pernas, sequiosas de carne, deixam os joelhos saltados,
salientes, desproporcionais. O calção nem lhe para na cintura, vive caído, à altura dos quadris
e, consequentemente, quase lhe cobrindo os joelhos. Figura triste aos olhos! Tremendamente
frágil, chegando mesmo a instigar pena.
Mais triste ainda é sua inércia. Passa o tempo todo ali, naquela mesma escada, olhando
sem perceber, o sobe-e-desce das pessoas. Às vezes encolhe-se, tomba o corpo de lado para
dar lugar a um passante mais descuidado, estabanado. Dali só sai para ir ao barraco pegar um
pão, e quando escurece. Nem à escola vai! O pai, aborrecido, decepcionado, achou melhor
nem tentar a matrícula. A escola do sertão era tão fraca que Cassiano não tem condição de
acompanhar o estudo daqui.
Cassiano até que gostou! Não tem mesmo ideia pra aprender nada, ainda mais aqui! Só
faltava ter que ir pra escola! Seria em outra situação e mais uma vez, um peixe fora d’água.
Em meio a tudo isso, nessa aflição, ainda tem o direito de ficar ali, sentado, parado.
Graças a Deus, não é exigido pra nada! Não tem ânimo mesmo! Se bem que é torturante ficar
ali, remoendo todos aqueles martírios na cabeça, mas que fazer?! Dos males, o menor... Duro
mesmo deve ser o dilema do pai! Afinal, ele deve se sentir responsável por todo esse transtorno.
Cassiano pensa no pai. Hoje ele saiu cedo, como quase todos os dias. Nem imagina o
que ele faz pelas ruas. Diz que vai à procura de emprego, mas... Inutilmente. Sempre volta
arrasado, mais desiludido que quando saiu.
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No começo, quando chegou, Cassiano ainda se animava em subir, à noite, até o barraco
de Dona Guidinha e passar os olhos pela televisão. Mas eram tantas crianças que se juntavam
à porta, faziam tanto barulho que mal dava para Cassiano ouvir o som que saia do aparelho.
Não podia reclamar, ia contra a corrente e ali no morro, ou se é mais um ou está morto.
Cassiano preferiu se calar. Conhecia bem a política do morro e, aos poucos, foi abandonando
o passatempo. Agora, basta escurecer e ele já se deita.
É isso que não consegue engolir! A violência da favela. O perigo iminente e latente do
morro... É assustador! Coisa comum é ver brigas, tiros, mortes. Nem sabe quantos garotos da
sua idade morreram por aqui nestes últimos meses! É rotina... Toda manhã os corpos aparecem
jogados, perfurados por balas ou castigados por pancadas. Comum acontecer e difícil suportar...
Impossível mesmo! Cassiano fica apavorado, temeroso, perdido.
Sua irmã chega à porta do barraco. Espreguiça o corpo demoradamente. Dormiu até
agora. Já é quase noite! Está chegando a hora de Cassiano entrar. Sente vontade de esperar a
mãe, ali. Mas, é perigoso, não convém.
O pai está demorando mais que o costume! Cassiano não se sente confortado. Gosta de
ter o pai por perto quando a noite chega. Não tem remédio... É noite, e o jeito é entrar.
Cassiano ergue o corpo, olha novamente lá embaixo, no pé da escada. Nada... Nenhum
dos dois aponta. Entra no barraco. A irmã, exalando um cheiro de flor, enjoativo, tem um
espelho nas mãos e passa, repetidas vezes, o batom nos lábios. É bonita a danada! Cassiano
olha-a demoradamente e pensa em como seria bom se ela tivesse metade da beleza em juízo.
No mínimo sofreria menos no futuro. Esse tipo de vida nunca acaba bem, sempre deixa marcas
e dissabores profundos.
Está assim, pensando, quando ouve a porta do barraco bater. A danada já saiu e ele nem
percebeu!
Cassiano estremece quando se lembra de que está sozinho. Bem que a mãe podia chegar
logo! Olha pela fresta da porta, mas nada vê. Está muito escuro lá fora... Senta-se no banco da
cozinha e não consegue ficar sereno. Dentro do peito, a aflição, o desespero, o medo. Não quer
ficar sozinho. Por que sua irmã não ficou com ele até a mãe chegar? Menina matreira! Pensa
em contar tudo ao pai. Por que ele também não chega?!
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Cassiano resolve se deitar. Quem sabe o sono vem e leva toda essa aflição. Amanhã é
outro dia.
Bobagem! Nem deitado consegue sossego. A cama é um suplício quando está ansioso!
Parece que vem vindo alguém... Ainda bem, é a mãe!
Tem vontade de correr, jogar-se em seus braços, esquecer toda aquela angústia, mas não
tem costume! Não quer que ela saiba que sentiu medo. Já está tão baqueada, chega a dar pena!
Ele não se acha no direito de levar queixume algum até ela. Tem de ajudá-la, isto sim!
- Cassiano, cadê o pai?
- Ainda não voltou. Saiu cedo e não falou nada...
- E Clarinha?
- Já saiu. Deve ter ido na casa...
- Deixa pra lá, filho... Já comeu?
- Já, mãe.
Nem bem entra e pega na arrumação. Clarinha, ultimamente, tem sido mais desleixada
com a casa. Está uma baderna!
Cassiano percebe que a mãe, a todo instante, olha pela fresta da porta. Também está
preocupada com a demora do pai. Que será que aconteceu? Nunca faz isso! Sabe que a família
se sente desprotegida à noite, sem ele. Seu pai podia ser aventureiro, mas tinha muito cuidado
com eles. Não fazia nada, é verdade, mas estava sempre presente. Não tinha vícios, ainda bem!
Na situação em que estão agora, seria um caos ainda maior se ele não fosse comedido! Não
bebia nunca. Admirável em meio a tantas decepções, o pai mantinha caráter firme feito rocha.
Não buscava refúgio em vício algum, nem em seus sonhos se refugiava mais! Hoje tem os pés
fincados no chão, os devaneios se foram... Está sem saída! Se ao menos arrumasse dinheiro
para voltarem para o mato! Mas, como?! Talvez até tenha meios para isso, mas o pior de tudo
é que perdeu o ânimo! Tem medo agora... Não quer parecer aventureiro, e sofre terrivelmente.
Cassiano torce por essa aventura. De voltar... Quer voltar. É tudo o que mais deseja! Que
adianta? Nunca terá coragem de conversar isso com o pai. Imagina!
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As horas vão correndo. Já é noite alta, o morro está quase todo apagado. E, nada do pai.
Que angústia!
A mãe, andando de um lado pro outro, não para de rezar. Cassiano fica mais aflito diante
da insegurança da mãe. Ela, adulta, desprotegida, e ele, como se sente?!
A madrugada chega, junto com ela, Clarinha. Cara amarrotada. Entra falando alto, os
cabelos num completo desalinho, agitada. É só o tempo de tirar a roupa, e cai na cama. Nem
pergunta pelo pai. Pelo jeito nem tem tino para isso. Está esquisita!
Cassiano, apesar de aflito, encolhido sob as cobertas, não resiste ao sono e dorme
profundamente.
Acorda sobressaltado com os gritos da mãe. É uma sensação horrorosa! O coração lhe
bate na goela, nem sabe para que lado da cama descer as pernas... É terrivelmente assustador!
Num instante está na porta do barraco. Os olhos, ofuscados pela claridade do dia,
teimam em não parar abertos. A cabeça, ainda meio atordoada, fica lerda para perceber o que
está acontecendo. Chega perto da escada e olha lá embaixo. Vê a mãe, debruçada. Há muitas
pessoas por perto, mas percebe que tem alguém deitado no chão. De repente, lembra-se da
noite anterior, da demora do pai... Desce as escadas feito um doido, aos trotes. Difícil abrir
caminho por entre as pessoas. Antes não tivesse conseguido.
No chão, estirado, pálido feito cera, olhos fixos e semiabertos, o pai. Cassiano compreende
tudo. O pai, morto.
A mãe, ajoelhada ao lado, está calada, perplexa, incrédula. Não chora, apenas olha. Está
como que hipnotizada, sem movimentos.
Cassiano sente o chão fugir, a cabeça rodar, não reconhece ninguém entre os curiosos.
Todos estranhos. Tão estranhos quanto é aquela cidade, aquele morro, aquele barraco,
aquela vida. Sente vontade de gritar, de correr, de entender. Por que tudo aquilo?! O que está
acontecendo?!
Quando cai em si, está sozinho. As pessoas se foram, o corpo do pai levado não sabe pra
onde... Sua mãe... Sua irmã... Cassiano não sabe de nada...
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Agora está ali, sentado. Na mesma escada, no mesmo degrau, apenas com os seus
pensamentos. Quem será que o matou? Por quê? O que a vida quis dele? Perguntas e mais
perguntas fervilham em sua cabeça. Inutilmente. É apenas mais uma morte, como tantas outras.
Sem explicação, sem fundamento. No morro é assim. Ou se é mais um, ou está morto. Ele não
quis ser mais um. Foi só isso!

Regina Ruth Rincon Caires
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Cartas
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Natal(RN), 19 de setembro de 1909.
Meu amor,
Viu como o sol saiu hoje? A primeira coisa que fiz ao me levantar foi ir à janela e olhar para
o tempo. Na verdade, eu não estava contemplando o tempo, mas meu olhar perdido em
lembranças que traziam você.
Faz três dias que não nos vemos. Você não me ligou. Está estudando. Admiro muito o seu zelo
pelos estudos. Você que veio de uma família pobre e foi subindo degraus aos poucos. Estou
com saudades e acho que merecia ao menos um recado. Não sei por que você me maltrata. Será
que mereço? Estou aqui preocupada com você, pensando em você, querendo você. Acho que
sou tola. Tenho tantas coisas para fazer, mas só tenho vontade de ficar ao seu lado.
Já é noite. Terminei de tomar uma xícara de chá. Fiz chá de erva-doce, o seu preferido. Laura
fez os biscoitos de mel que você gosta. Nem notícias suas. E eu cá, sofrendo. O meu desespero
chega a me dá taquicardia. O meu coração parece que vai explodir a qualquer momento. E
quando o telefone toca corro para atender pensando que é você. A última pessoa que me ligou
queria saber se eu tinha uma xícara de açúcar para emprestar-lhe.
O relógio da parede acusa o passar das horas. O cachorro dorme perto da cadeira onde estou
sentada. Não há barulho na casa. Procurei ler um livro, mas não consegui me concentrar. Penso
que gosto mais de você do que você de mim. Talvez você me veja como uma companheira,
uma amiga, uma cúmplice. Enquanto eu vejo você como um amante. O que espero de você
não é o mesmo que você espera de mim. Eu quero amor, você quer prazer. Eu quero vida, você
quer momentos. Eu quero o sempre, você quer o agora. E eu me pergunto: Por quê? Por que
fiz de você o meu amado? As respostas são diversas, mas elas insistem em se esconder. Eu sou
assassina da minha própria dignidade.
Um gato mia no telhado. Deve está com frio. Agora, passa das duas horas da madrugada. Estou
sem sono. Nas mãos tenho seu pincel. Olho as suas telas por terminar. Admira-me você pintar
mulheres nuas. Mulheres amantes. Seus quadros são polêmicos. Como não tenho mais o que
fazer fico aqui, sentada, contemplando seus quadros e criticando sua arte. Estou esperando o
dia amanhecer. Não me acostumo a dormir sozinha. O vazio do outro lado da cama tem peso.
Pesa tanto que não cabe nas minhas costas.
Espero que você esteja dormindo tranquilo. Acho tão lindo olhar você dormindo! Mas faz três
dias que não tenho o direito de ver essa cena que tanto me fascina o espírito. Estou cansada,
meu amor. Vou tomar mais uma xícara de chá. Quem sabe o chá penetre em mim como seu
perfume delicado e me faça dormir. Vou colocar água na chaleira. Até mais. Dê-me notícias,
seu ingrato!
Um abraço,
Da sua Rosa.
P.S.: você faz o que quer comigo, mas eu sempre vou amar você.
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Cordel
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A ANDORINHA LEAL
Há muitas histórias tristes
Neste mundo de meu Deus
Muitos momentos de dor
Aqui não falo dos meus
Mas de uma bela andorinha
E um dos momentos seus.
Certo dia uma andorinha,
Uma só não, um casal,
Voava feliz da vida,
Sem pensar nada de mal
E, descuidada, uma delas,
Sofre um acidente fatal.
Chocou-se a pobre andorinha,
Por muito baixo voar
Contra um carro que passava
Cujo dono sem pensar
Na dor que estava causando
Sequer parou para olhar.
Sua leal companheira
Vendo-a sem se mover
Cuida dela como pode,
Alimenta-a, sem saber,
Que ela não resistiria,
E logo iria morrer.
Sai pra buscar mais comida
Para a amiga alimentar.
Retornando, ela está morta.
Para, como se a pensar:
A sua amiga se fora!
Não pode se conformar!!
Tenta tirá-la dali,
Com toda força que tem
Nas garras, mas não consegue.
Não aparece ninguém
Que lhe ofereça uma ajuda.
E o desespero lhe vem.
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Finalmente ao entender
Que a amiga havia partido,
Sua tristeza transborda!
E grita em grande alarido
A perda da companheira
E da vida o seu sentido.
Ao lado da companheira
Por muito tempo ficou
Sabendo ser impossível
A sua volta e chorou
Ao seu modo lamentando
Tudo que ali se passou.
Quem pensa que os animais
São seres sem sentimentos
Necessita observá-los
Nos seus diversos momentos!
Nossos irmãos não-humanos
Às vezes são mais humanos
Que alguns humanos nojentos.
Rosa Regis
Natal/RN – 27/11/2016 – 00h:07min
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Ensaios
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UM ASSUNTO QUE NÃO SE ESGOTA
Sempre que se fala em “inclusão” vêm à tona palavras e expressões desanimadoras como
“obstáculos”, “dificuldades”, “falta de preparo”, “poucos recursos”, “impossibilidades”...
Gostaria que o debate se desenvolvesse numa perspectiva mais humana, mais empática,
com mais otimismo para que pudéssemos de fato ampliar esse conceito, enxergando-o como
praticável em todas as circunstâncias e espaços sociais.
Primeiramente levantando a questão :
- Por que a Apae consegue trabalhar de forma a acolher, respeitar e considerar todo o tipo de
ser humano?
Analisando o histórico dessa instituição podemos observar a evolução de concepções e
maneiras de organização no decorrer do tempo. As gerações foram se sucedendo sem que se
perdessem as ideias e as ações construídas, ou seja, sempre houve “relações intergeracionais”
no sentido de aprendizado, resultados de trabalho, replanejanentos, adequações e,
principalmente a “coragem” de correr riscos.
A primeira Apae foi criada em 1. 954. Os que começaram não tinham a certeza de que
iria dar certo. Mas, sempre houve a CRENÇA de que poderia dar. ACREDITAR, palavra
que convence, aglutina, agrega, dá força para seguir adiante. Isso transformou-se em uma
MÍSTICA que nos une e nos dá determinação, vontade, compromisso e transformação.
Primeiramente foi necessário CRIAR ESPAÇO para a pessoa com deficiência. Daí pra cá
novos olhares foram surgindo. Novas experiências, a partir das práticas mais antigas. Novos
conceitos, sem se perder o processo de evolução ligado aos paradigmas educacionais e
sociais. O Movimento Apaeano foi crescendo e se expandindo. Os novos que ingressaram
precisavam aprender o que ainda não conheciam.
Fomos descobrindo novos caminhos para otimizar a nossa prática.
1- Demonstrarmos às pessoas com deficiência e às suas famílias que antes de tudo precisam
se informar e conhecer suas dificuldades.
2 - Aprendermos a lidar com essas situações (retaguarda de conhecimentos).
3 - Fazermos a leitura correta dos sinais que as pessoas com deficiência apresentam.
4 -Identificarmos esses sinais para conhecer e entender suas necessidades e desejos.
Quando a gente se prepara para isso, sai de uma situação para uma outra, implicando em
“correr riscos”.
Precisamos refletir:
- Temos a necessária postura técnica para orientarmos a família nesse contexto?
- Temos disponibilidade de ouvir a história de vida de cada um para percebermos seus reais
interesses, prepará-los para frequentar os ambientes e serem aceitos em suas singularidades?
- Qual é o nosso grau de tolerância, paciência e perseverança?
Portanto, precisamos assumir riscos. Esse é o maior desafio.
(Estou me permitindo correr riscos, ou vou continuar na mesmice, por comodismo? )
Vamos abordar as linguagens a serem pensadas
- A da “cabeça” - refere-se à formulação do pensamento, do intelecto, do raciocínio, do
aspecto racional.
- A do “coração” - essencial para o equilíbrio. Colocar-se na condição do outro.
A “emoção” é o que determina o que eu quero conhecer. A “compaixão”, talvez o maior dos
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sentimentos para o processo de inclusão.
A ligação dessas duas linguagens resulta em sentimentos maiores: o AMOR e o
ALTRUÍSMO. Vamos, então agir com o intelecto e o coração, juntos. Não existe resultado,
se não arriscamos a fazer. Pegamos as duas linguagens e colocamos em prática. Aí, acontece
a transformação.
Atualmente vivemos na era da “pós verdade”. Enquadramos nossa inteligência numa
formação de pessoas sob a influência virtual. Somos levados a ter essa atitude. Sem que
percebamos, adquirimos uma “incompetência”
por não termos oportunidades de ampliar o pensamento e refletirmos sobre as informações
que nos chegam, para que enxerguemos além do que vemos exposto na mídia, de modo
geral, e nas redes sociais, de forma tendenciosa, de acordo com as subjetividades. A palavra
“inclusão” tornou-se impactante, contrapondo-se a tudo que aprendemos, à seletividade,
à divisão de pessoas por valores financeiros, materiais. Começamos a julgar o outro pela
nossa seletividade. Dois mundos conflitantes, duais apresentam-se a nós de forma perversa.
A diversidade, que existe e é real, e a seletividade, provocando a exclusão, a crença da
inferioridade de algumas pessoas. Eis a perversidade!
A consciência da diversidade é possível sim. A exclusão causa sofrimentos, dilemas
existenciais, angústias, infelicidades. A pessoa com deficiência acaba acreditando que é
inferior, e que seu mundo é diferente.
Precisamos, portando construir a consciência de diversidade mais humana e mais fraterna.
Mais do que nunca há a necessidade de percebermos o outro como um ser humano dotado de
sentimentos, emoção, possibilidades e dificuldades como todos os outros. A sociedade exige
a participação efetiva de cada um, contribuindo com o que lhe é possível. Mais do que nunca
precisamos deixar de lado nossas fragilidades e enfrentar a “inclusão” como algo natural e
imprescindível. Darmos as mãos na luta a favor da dignidade e cidadania de TODOS, correr
riscos, mas, unidos e fortalecidos no DESEJO de igualdade de oportunidades e no AMOR ao
nosso próximo, qualquer que seja a sua condição. ACREDITARMOS principalmente que é
possível e importante.
Fazermos a verdadeira inclusão acontecer num novo DIÁLOGO com a pessoa com
deficiência, com a família, com a sociedade. A atitude de RESPEITO é fundamental. Nunca
colocarmos o outro numa situação de inferioridade. Assim, não há diálogo. Temos que
nos abrir para o outro, dando-lhe a chance de se abrir também. Somos iguais na “condição
humana”. INCLUIR não é DAR AULA. Exige que sejamos menos autoritários e mais
fraternos. É assim que se faz a INCLUSÃO. Praticando o diálogo, a compaixão, a alteridade.
*Elizabeth* *Iacomini*
Mineira, de Belo Horizonte, reside em Ponte Nova, MG, onde tem o título de CIDADANIA
HONORÁRIA, conferido pela Câmara Municipal, em 02/12/2005, “como reconhecimento
pelos relevantes serviços prestados ao desenvolvimento e à grandeza do município.”
Pedagoga, Inspetora Escolar aposentada,
Professora Universitária aposentada, Especialista em Educação especial para Bem Dotados
e Talentosos, Educação Inclusiva, Pós- graduada em áreas da Educação, Conselheira
Consultiva da APAE de Ponte Nova, Conselheira Regional das APAEs do Vale do
Piranga, Atendente a alunos com deficiência e dificuldades de aprendizagem, Estudiosa
dos problemas que afetam o bom desempenho dos alunos, Escritora, Poeta. Presidente
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da Academia de Letras, Ciências e Artes de Ponte Nova – ALEPON – Membro da
Sociedade Brasileira dos Poetas Aldravistas – SBPA, com sede em Mariana, MG. Membro
Correspondente da Academia de Letras e Artes Capixaba - ACLAPTCTC, ES. Mãe, avó,
irmã, tia, amiga, mulher...
Tem 12 (doze) livros escritos; 6 (seis) lançados e 6 (seis) só com o ISBN. Participação em 13
(treze) Antologias Poéticas. Atualmente, escreve para a REVISTA BARBANTE.)
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EM BUSCA DO SENTIDO: REFLEXÕES SOBRE
“EROSTRATO” DE JEAN PAUL SARTRE
Mirtes Veiga

O presente texto pretende refletir sobre o conto Erostrato, contido no livro O Muro (SARTRE, 1997) de
autoria do filósofo existencialista Jean Paul Sartre. O Muro é uma metáfora que simboliza o drama da condição
da existência humana, remete ao enclausuramento como uma condição constante. O personagem principal
do conto é Paul Hilbert, um parisiense solitário que planeja cometer crimes violentos para conseguir fama.
O resumo do conto, a origem do título do conto, a relação do personagem com os outros seres humanos, a
busca do sentido para sua vida, são alguns dos pontos a serem analisados aqui sob o olhar do Existencialismo
Sartreano.
O Existencialismo é a doutrina filosófica que se propõe a refletir sobre a existência humana considerada
em seu aspecto particular, individual e concreto. Ganha destaque nas décadas de 40 e 50, após a segunda
guerra mundial, quando principalmente os jovens sentiam-se desanimados com as contradições sociais; o
momento favorecia a reflexão e o esclarecimento das questões sobrevindas à guerra. O mais eminente filósofo
existencialista é Jean Paul Sartre que ganha projeção mundial com sua obra O Ser e o Nada (1997). O princípio
condutor de suas idéias é a fórmula “a existência precede a essência”, só é válida em relação ao homem pois
só ele é livre, não é predeterminado. A existência seria algo de concreto, e a essência corresponde a algo de
abstrato, a essência de uma coisa, é aquilo que essa coisa é.
Para Sartre é através da liberdade que o homem escolhe o que há de ser, escolhe sua essência e busca realizála. É a escolha que faz entre as alternativas com que se depara que constitui sua essência. Mesmo quando se
recusa a escolher já é uma escolha. Em Erostrato, a cada escolha do personagem segue-se um suspiro do leitor,
pois a sucessão de seus atos já esboçam seu trágico fim.
Breve resumo do conto Erostrato:
Do alto da sacada do sexto andar, isolado, Paul Hilbert observa sorrateiramente os homens nas calçadas, e
percebe-se superior aos mesmos, contemplando-os do alto, vistos numa perspectiva cujos símbolos materiais
não os escoram; tornam-se como formigas. Na rua, o personagem sente-se perseguido, sufocado, vigiado,
um esbarrão de um transeunte qualquer era por ele considerado como um ato pessoal, vindo de um inimigo.
Sentia-se fraco, indefeso, e ao comprar um revólver percebe-se mais forte, não mais impotente perante os
homens, agora em condições de defender-se. “Tudo começou a melhorar desde o dia em que comprei o
revólver. A gente se sente forte quando carrega constantemente consigo uma dessas coisas que podem explodir
e fazer barulho” (SARTRE, 1977, p. 58). Seu plano consistia em atirar na humanidade para depois se suicidar.
Sua relação com o sexo feminino era baseada na fantasia, como um fetiche, uma prostituta decadente, numa
postura submissa e em minivalia o satisfazia, sem tocá-lo. Sentia-se confiante utilizando os serviços sempre
da mesma prostituta, não por predileção, mas por segurança, temia emboscadas de cafetões.
O personagem pede demissão de seu emprego, e passa a viver com o dinheiro contado, para chegar apenas até
o dia de seu objetivo. Escreve uma carta-testemunho, que reproduziu em 102 exemplares para ser distribuída
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depois do ato, onde diz nos primeiros parágrafos: Sóis célebre e vossas obras alcançam tiragens de 30 mil
exemplares. Vou dizer-vos por quê: é que amais os homens. [...] Tereis curiosidade em saber, suponho, o
que pode ser um homem que não gosta dos homens. Pois bem, sou eu e eu os amo tão pouco que vou, agora
mesmo, matar meia dúzia deles (SARTRE, 1977, p.66). Os 102 exemplares seriam assim entregues a 102
escritores franceses – a intenção do personagem com tal divulgação era ser reconhecido e valorizado pelo seu
ato. Ao disparar tiros contra um homem, Hilbert assombra-se com todos aqueles rostos o olhando e refugiase, não completando seu plano. Não fossem todos aqueles rostos o sufocando, talvez conseguisse seu intento,
mas uma vez na rua, intimidava-se, mesmo armado. Entrega-se ao desespero, restando-lhe uma bala apenas, a
última para o suicídio, que não acontece, acaba acuado e preso.
Entendendo o Conto
A paisagem da sacada do 6º andar parece um belo lugar para observar o movimento da rua, para o personagem é o
local onde melhor se sente, não apenas por ver as pessoas, mas por vê-las em situação indefesa, desprevenidas.
De longe, do alto, os seres humanos se tornam objeto de escárnio, não o ameaçam. Distancia-se do outro, do
mundo de símbolos que os cercam, abomina a todos. É como se ele não pertencesse a esse mundo, como se
fosse uma outra espécie de homem; não os compreende, não os ama. Se a consciência é movimento e não um
lugar, só é possível estudar o ato; neste caso, os outros seres humanos é que lhe dão a consciência do vazio do
seu existir. A consciência acontece quando o personagem entra em contato, ainda que interagindo a seu modo,
a ação envolve uma intencionalidade de atuação, quando pede que a prostituta caminhe nua para ele, quando
compra uma arma, é ato, ato, ato.
O irrita a misteriosa alegria, as risadas, as manifestações de afeto, a rotina, o cotidiano do homem, parece que
há apenas uma cópia de projeto de ser, todos iguais. Começa a perceber que quando consegue dominar o outro,
em situações vexatórias por ele imposta, como ocorre com as prostitutas, por exemplo, aumenta o seu prazer e
a sensação de segurança. Ocorre aqui, um exemplo da má-fé, mascara uma verdade desagradável: ele mesmo
esconde a verdade dele. Ninguém o ameaçava realmente, mas sim o seu vazio, a ausência de sentido, tornando
insuportável assumir seu projeto de ser, arranja culpados, acredita nisso e os pune.
Ao equipar-se com um revólver, passa a contemplá-lo como se fosse uma parte dele que faltava, e agora o
completa. Outro exemplo de tentativa de completude com objetos é o sabonete verde do hotel que o remete ao
sabor de uma bala de hortelã, com sua dormência e frescor. A guloseima, a arma o remetem a sua humanidade.
Hilbert parece tentar preencher, com a eliminação do outro além da sua, o vazio, a ausência. Pretende com a
morte preencher com algum sentido sua vida enfadonha e, ganhar notoriedade, resolvendo sua invisibilidade
social. O desejo de dominar o fortalece, elabora um plano para o preenchimento desse nada que tem como
horizonte o suicídio. Mantêm um distanciamento do Outro, que também é um distanciamento do mundo.
A origem do nome Erostrato
Eróstrato morava em Éfeso, atual Turquia. Pretendendo tornar-se imortal por um feito memorável,
seu único desejo era conseguir a fama a qualquer preço, incendiou no ano 356 a. C. o templo dedicado à
deusa Artêmis. O templo havia sido construído pelos gregos para honrar a deusa, todo em mármore e com
130 metros de comprimento, uma das sete maravilhas do mundo antigo. Sem furtar-se à responsabilidade
de seu ato enlouquecido, Erostrato, torturado para confessar o motivo, alegou que queria ser lembrado pela
posteridade e como não se sentia capaz de fazer nada grandioso, resolve destruir algo grandioso. Para que
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futuros aventureiros fossem desencorajados, O rei persa Dario não apenas mandou executar Erostrato como
proibiu por decreto a menção de seu nome pelas gerações futuras sob a ameaça da execução. Isso não impediu
que Erostrato conseguisse sua meta, no entanto, já que o historiador Teopompo registrou o evento e o perpetuou
na história.
Erostrato hoje
O nome de Erostrato é usado nas línguas modernas. O termo erostratismo na Espanha significa “mania que
leva a cometer delitos para conseguir renome”. Em Alemão, Erostrat é um indivíduo em constante busca da
fama. Em inglês herostratic fame, fama erostrática, alguém que busca a fama a qualquer preço.
Erostrato é citado ainda em Don Quixote de La Mancha, em A Crítica de Baltasar Gracián, Victor Hugo em seu
poema LO que dice La boca de sombra (1855), Marcel Schwob em Vidas Imaginárias (1896), Antón Chéjov
em “O gordo e o fraco”, Terenci Moix em “Chulas y famosas: La vingança de Erostrato”, Vicent Gutiérrez
Escudero escreve o livro de poesias “Traqueotomia y otros puzzles: Hermano Erostrato”. Herostratus é o
título de um filme britânico do cineasta australiano Don Levy.
A Psicologia denomina Complexo de Erostrato o indivíduo que busca se sobressair, distinguir-se, sendo o centro
das atenções; aspiram a fama a qualquer preço. Utiliza-se também o termo Erostratismo como modalidade de
perversidade incendiária, observada em débeis imbuídos de vaidade, Piéron (1987) .

Os Erostratos estão por aí, nas sacadas, no cinema em São Paulo, nos metrôs, nas escolas, seja em
Columbine ou realengo. Buscam o sentido para sua existência, ao mesmo tempo, vão adquirindo um certo
desprezo pela sociedade e pelo ser humano. Muitas vezes cansam de serem invisíveis, a dor de existir vai se
transformando em busca de resolução, e em meio sua solidão, seu vazio, na impossibilidade de resolver a dor
de sua existência elimina o que lhe lembra a dor, nesse caso, o outro, e sua vivacidade insuportável.
Quem fomos, quem estamos sendo e quem seremos, são os modos temporais que atuamos o tempo todo.
Esse movimento tem um sentido, e esse sentido pode ser interrogado. Eis aí, a possibilidade do trabalho dos
profissionais da área da saúde e da educação. Interrogar significa também abrir espaço para ouvir o outro,
receita antiga para a revelação das emoções humanas.
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Entrevista
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Entrevista de Henrique Marques Samyn (UERJ) a Fabio Mario da
Silva (UNIFESSPA/CLEPUL) sobre a antologia Por uma revolução
antirracista que reúne 30 textos publicados em The Black Panther, o
jornal do Partido Pantera Negra, entre 1968 e 1971. Todos os textos
foram traduzidos por Henrique Marques Samyn,que assina as notas
explicativas e do texto introdutório.
1- Henrique, quando e como surgiu a ideia de reunir uma antologia com os textos dos
Panteras Negras?
Comecei a trabalhar na antologia em 2017. Eu já vinha pesquisando os Panteras Negras há
algum tempo, basicamente a partir de materiais produzidos em língua inglesa, e me incomodava
bastante a falta de informação sobre o Partido em língua portuguesa. Há textos traduzidos,
mas de modo muito esparso e, geralmente, sem notas explicativas ou material complementar.
Meu propósito era oferecer, sobretudo para a militância negra brasileira, material de qualidade
sobre uma organização revolucionária que constitui uma referência incontornável.
2- Gostaria que falasse um pouco da escolha dos textos e do diálogo que há entre ambos.
Com exceção de três textos, publicados em 1967, todos os outros textos foram publicados no
jornal do Partido Pantera Negra entre 1968 e 1971, porque esse foi um período crucial para
a história do Partido – o período em que aquela pequena organização nascida em Oakland,
fundada por dois estudantes negros pobres, se expandiu pelos Estados Unidos, chegando a ter
sedes internacionais e a influenciar movimentos em outros países. Procurei cobrir um amplo
espectro temático, a fim de oferecer uma boa amostra do pensamento e das estratégias dos
Panteras. Alguns temas recorrentes são a violência policial, a opressão capitalista e a construção
do processo revolucionário.
3- Como o pensamento político-social dos Panteras Negras dialoga com as questões
político-sociais atuais?
Os Panteras Negras perceberam que as opressões racista e capitalista operam de forma
articulada; desse modo, procuraram construir alianças com outros grupos revolucionários –
inclusive organizações brancas de esquerda e grupos associados a outras minorias étnicas,
como os latinos e os nativos americanos. Isso é algo crucial num momento em que a
precarização neoliberal avança de modo avassalador, fortalecendo-se com políticas racistas.
Por outro lado, os Panteras Negras souberam atentar para os efeitos da opressão sexista: as
mulheres tiveram um papel crucial para o Partido (que chegou a ter uma presidenta); e, a
partir de 1970, os Panteras passaram a se posicionar oficialmente a favor do que na época era
o chamado “movimento gay”, e que hoje entenderíamos como os movimentos LGBT+. Os
Panteras também entenderam que a educação e a cultura têm um papel fundamental no processo
revolucionário e implementaram programas voltados à distribuição de roupas e alimentos para
as pessoas. Desse modo, penso que a relevância dos Panteras está no entendimento de que,
para construir a revolução, é preciso muito mais do que apenas pegar em armas – embora ainda
hoje encontremos essa visão estereotipada sobre o Partido.
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4- Como você compara o pensamento antirracista americano com o brasileiro atual, no
sentido de como ambos se distanciam ou se aproximam?
Esse é um tema complexo demais para abordar aqui. A ideia de raça surge no âmbito de
processos históricos, políticos e culturais; desse modo, diferentes sociedades produzem
diferentes formas de racismo. Um dos aspectos que mais costumam ser lembrados, e que de
fato é muito relevante, é que, no Brasil, o racismo opera a partir do fenótipo, ou seja: a partir
de o quanto a pessoa apresenta ou não traços físicos socialmente reconhecíveis como negros.
Se a pessoa for “legível” como branca, ela será incluída na branquitude, a despeito de seus pais
ou avós serem eventualmente considerados negros – o que é diferente dos Estados Unidos,
em que elementos genotípicos são historicamente muito mais valorizados. Isso ocorre como
resultado das políticas de embranquecimento que foram implementadas no Brasil e que ainda
se fazem presentes, de várias formas. Mas isso não impede que haja uma articulação entre
conceitos e estratégias. A noção de “colorismo”, por exemplo – que designa em que medida a
opressão que incide sobre pessoas negras é afetada pelo tom mais escuro ou mais claro de suas
peles – tem suscitado relevantes debates no Brasil.
5- Qual texto dessa antologia que você considera o mais emblemático?
Eu já tive dificuldade em selecionar trinta textos para antologia, então definitivamente
não conseguiria selecionar apenas um. Mas posso destacar cinco textos que considero
particularmente interessantes. “O manejo correto de uma revolução”, de Huey P. Newton,
apresenta algumas das estratégias que Huey pensou já no momento de formação do Partido;
também de Huey, eu sugeriria a carta sobre os movimentos de libertação das mulheres e de
libertação gay, que oferecem uma visão sobre como o partido passou a lidar com a opressão
sexista, a partir de 1970. Os textos de Eldridge Cleaver, “Método, tempo e revolução” e
“Sobre a ideologia do Partido Pantera Negra”, permitem perceber como uma das figuras de
liderança do Partido repensava os princípios marxistas-leninistas a partir da luta por libertação
da população negra. Finalmente, penso que o artigo “Arte revolucionária”, de Brad Brewer,
permite uma compreensão de como os Panteras entendiam o lugar da arte e dos artistas na luta
emancipatória.
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Poemas
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Infância
(Aisha Emanuele, 10 Anos)
Infância é inocência
É aproveitar cada segundo
É perceber que você nasceu
Para espalhar alegria pelo mundo.
Infância é cair várias vezes
E ficar de cabeça erguida
Se levantar e falar
Vida, você será sempre vencida.
Infância é falar sempre a verdade
Não ter o que esconder de ninguém
Principalmente dos seus pais
Que te ensinaram a ser alguém.
Infância é como vento
Sentimos, depois passou
E no futuro relembrarmos
Nossa! Mas que rápido!
Minha infância já acabou.
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TEMPO DO SONHO

o sonho
antecede a ação
embeleza-a
coroa-a de dourado
luar enfumaçado
embaça e clareia
antagonicamente
a visão
imaginação de artífices
poetizando cores
encontros, enlevos
desejos quase reais
de felicidade
uma saudável ansiedade
de realizar
o que não é tão fácil
o tempo para
prepara o coração
desamarga a solidão
permite que o sonho
esteja junto
pra depois ser
realidade

Beth Iacomini
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QUEM SOU

refluxos espargem
loucura de
personagem
a me perseguir
sou dia, sou noite
sem conseguir
me definir
primavera, verão
tudo em vão
tempo espremido
no alarido das cigarras
amarras me prendem
confins da saudade
não sou manhã
não sou tarde
alarde prostra-me
não convence
posto-me diante
de mim
quem sou, enfim?

(Do livro Conje(c)turas, de Elizabeth Iacomini)
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TRANSCENDÊNCIA

seres transcendentes
não aceitamos estagnar
buscamos sempre as alturas
como águias a voar

nosso lema é liberdade
direito à existência
à justiça, à diversidade
minimizando a diferença

viajar, saltar muros
derrubar cercas obstaculares
singrar mares noturnos
alcançar ideais seculares

destruir regras que nos oprimem
julgamentos que nos definem
sermos autenticamente nós
sem o determinismo atroz

o céu é o limite pra se chegar
transcendência no viver
podermos o amor esparramar
na festa do sol, ao nascer

cartas brancas, singulares
no jogo: ganhar ou perder
consciências perdurares
irmos livres pro renascer

Beth Iacomini
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Poemas by João da Mata Costa
N ( Ever) more
Minha amiga, meu espanto
Quem pudera dizer de teus dias
Eu que não sei de nada muito menos julgar
Em você a dimensão de um mundo
Que não conheço
Mas, curioso, tento decifrar
Ardendo em chamas tu vais
Sem que minhas mãos cansadas possam apagar
As labaredas
Se meu entendimento é nada
Meu sentimento é tudo
Mudo
Inesperada a VIDA.
CHEIA DE Gravidades
E DESCOBERTAS
Chegastes, talvez, no abismo
E falo de neves e never é nada
Nas lágrimas que teimam em cair.
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Poemas by João da Mata Costa
O velho Chico
Rio da integração nacional
O Velho Chico carrega vida no seu
Leito e Morte
Algumas vezes manso
Outras vezes torvelinho
Poema aquoso e misterioso
Estrada de Cangaceiros e beatos
Nasce em Minas e fornece energia
Para o Nordeste correndo
E banhando cidades
Em Penedo exuberância barroca
Nossa Senhora das Correntes
Em Paulo Afonso rochedos
Aprisionando a água
Em Piacabuçu seu delta
Encontro com o Mar salgado
Velho Chico
Rio da Sorte
Rio da Morte
Santo Santo Santo ...
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Poemas by João da Mata Costa
Geovannina
Procuro ao mar os rastros
Liberdade nunca herdada
Beijando o chão amado
Onde pisastes dilacerada
Frases soltas ao vendaval
Da boca que aspira o beijo
Perfumado.
Por sob os belos seios soltos
Respiras, perjuras e idílios
ao mar de ponta-cabeça
Cavalo-Marinho pousa em tuas nádegas
Nynfa onde o amor fez morada
Turbilhão desde
Charibde a Caicó
As palavras? perdi-as ao vento
E fiz de um dia abrigo onde
Enchi de sonhos, sons e voz alada
Que aprendeu a soletrar e Ninar
Nina MeNina Mulher Terra
Nineta Geo Geovanni.
Geovannina
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Poemas by João da Mata Costa

Uroboro
Nascemos só e choramos procurando ar
Saindo do aconchego uterino
Depois andamos de quatro
Caímos para ficar em pé
Crescemos e aprendemos
A fazer artes e poemas
Alguns olham as estrelas
Tentam voar e queimam-se
Ânsia passarinho
Outros ficam na lama
Navegam em charcos
Procurando ar poluído
Desaprendemos
Voltamos a ser meninos
Curvados e desaprumados
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Poemas by João da Mata Costa

Daí-me senhor:
A Paz dos claustros e conventos
Conforto para minha irmã que chamastes
A sabedoria do Lama
O silencio das noites
Os beijos que nunca recebi.
O mar talássico dos poetas da minha terra
A infância que nunca tive
A crença das crianças
As luzes dos vagalumes
A alcova que jamais sonhei
O toque dos sinos de todos os círios e belens
Amém

REVISTA BARBANTE - 131

És o ar que respiro
O sorriso que disfarças
Irradia sol a minha vida
Num instante crio asas
E deixo a vida desvalida.
Sinto que está já no fim
Esta minha vida errante
Eu sinto correr em mim
Imenso desejo gritante.
És o folego e o suspiro
Que procuro no vento
És o ar que eu respiro
Minha calma e alento.
És a espera desejada
O sim que pronuncio
A felicidade sonhada
E o amor que anuncio.
Daniel Bezerra
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A vida é um ciclo
Nas manhãs ao amanhecer
Acordo com a luminosidade
Do sol radiante anunciando
Que mais uma noite acabou.
Mais um dia terei pra viver
Levanto, vou normalmente
Trabalhar e ganhar meu pão
E cuidar de minha saúde.
Somos muito inteligentes
Mas alguns, com demência
Na sua ganância, burlam lei
Envergonham a sociedade.
Mas a vida é um ciclo diário
Que a cada dia se renova
E a renovação é necessária
Pra se alcançar a felicidade.
Daniel Bezerra
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Paixão verdadeira
Caminho livre feito o vento
E sem ter nenhum objetivo
No peito o coração pulsivo
Em busca de um momento.
Levo o sol como um amigo
A lua solitária me acalanta
Fujo correndo da tormenta
Passo bem longe do perigo.
Faço da vida uma aventura
Estrelas são testemunhas
E felicidades são alcunhas
Meu passado não murmura.
Tenho solidão companheira
Fica minha tristeza ausente
Levo na minha vida presente
O sabor da paixão verdadeira.
Daniel Bezerra
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POEMAS DANIELE TELLES
1. O gato de olhar reluzente
deixa no ar
um silêncio ausente.
2. O pêndulo da esperança
vive a balançar
no olhar da criança.
3. Na calada da noite
trabalho.
Criação é calmaria.
4. Na calçada da vida
uma surpresa,
a despedida.
5. A revolução que você fez em mim...
Chegou de mansinho
Conquistou seu lugar
E com teu olhar castanho
trouxe luz para minha vida
um sentimento estranho
Tirou meus pés do chão
me fazendo voar
Fez revolução em meu coração
Mergulhei no seu amor
Mas me afoguei pois não sabia nadar.
E, de repente, tudo chegou ao fim.
E aí eu me pergunto,
o que você fez em mim?
Revolução ou confusão?
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Cartas de Setembro
tem doído muito
meu querido amigo
todos os dias
todososdias
cada vez mais
esse fio de lágrima
toda manhã insiste
e ecoa pela casa
cheia de silêncio
a cada dia
meu querido amigo
acordar é mais difícil
talvez se eu coubesse na entrelinha do teu abraço
tudo poderia ser menos
fardo
mas eu sei
e u s e i
eu não caibo
mais um café
amargo
de rotinas
mais um gole l e n t o retinto
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mais um dia corre
e no peito
transpassa
o ponteiro do relógio
enquanto ouço
mais uma lágrima que retumba
nessa multidão de ausências
-no fundo do copo
o suspiro óbviome agarro a qualquer fiapo de sonho
procurando um verso no qual possa
aliviar minha existência nódoa

Aurora Bianchi.
Sou um pseudônimo. Um fragmento do que fui outrora e jamais poderei ser. Poesia em
essência, mulher líquida pela ausência. Redes Sociais @aurorabianchipoesia Contato
poetaautorabianchi@gmail.com

REVISTA BARBANTE - 137

SAUDADE
Essa tua ausência
por todas minhas fronteiras
dos meus versos, a essência.

SEM PALAVRAS
No silêncio dos teus olhos
os meus
versos mais devotos...

SE TU VIESSES VER-ME...
No meu abraço mais vívido
desenhas as linhas dulcíssimas
do beijo o calor dos sóis...

EU
Na entrelinha desse verso noturno
sigo sendo sem saber-me
nas auréolas de Saturno...

Diana Pilatti Onofre. Professora e aprendiz de poeta nas horas vagas. Nasceu em Foz do
Iguaçu-PR, e veio ainda menina para Campo Grande-MS junto com a família. Formada em
Letras pela Universidade Católica e Mestre em Estudos de Linguagens pela UFMS. Escreve
poesia em seu blog Pré-Livre: dianapilatti.blogspot.com.br e nas redes sociais @dianapilatti
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POSSIBILIDADES
Dirce Carneiro
Joguei pedras para o alto,
Elas caíram como sussurros
Assoprando meus pés.
Um arrepio percorreu todo o corpo
Estranho frizzzzz soou da espinha dorsal.
Maleei a cabeça, a nuca estalou.
Curvei.
Das pequeninas fiz jogo das cinco Marias,
Das grandes uma escada para a Montanha,
Dos infinitos grãos minúsculos estilhaçados O caminho ladrilhado de invisíveis
Sugestões, sonhos, inspirações Trilhas pontilhadas de luzidias perolinhas.
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MULHER DE AREIA
Dirce Carneiro
Desenhei um corpo na areia,
Longe das ondas do mar.
Tinha o encanto de sereia,
Ninguém podia abraçar.
Seu corpo belo sem lastro,
Sem rastro, laço ou perfume,
Tão firme como alabastro,
Suave tal vaga-lume.
À noite o corpo deitado
Perdia-se na escuridão.
Era um corpo acostumado
À sua grande solidão.
A Lua muito ocupada,
Controlando águas do mar,
Logo que foi perguntada,
Responde: “ O Sol vai acordar.
Por isso disse à maré,
Que o corpo deve viver.
Quando o dia amanhecer,
O corpo há de estar em pé”.
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INUSITADO
Dirce Carneiro
Os dias corriam tranquilos
Até eu conhecer você,
“Olá, olé, oieeeee”
Você piscar para mim
Brilhando como faróis intensos
Ver o desejo em seu corpo
Imaginar à meia voz
Sensações que nem sei explicar
Se sei, não ouso confessar
Nem para mim, nem para você
Nem ao céu, nem ao silêncio
Este grito mudo de pele, de sangue, de corpo
O que é isso, que tira o sossego,
Mas traz gostosa inquietude
Da presença do que está distante...
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A poeta, o sangue, a tinta
Flui a tinta manejada por minhas mãos
Enquanto o sangue dita o ardor
No corpo embebido
Ah, amor!
Ao mar da vida a poeta
Ao sabor dos ventos inflados por ti
É um pequeno barco à vela
Envolta a doces e intrépidos maremotos
Escreve à tinta duma saudade mórbida
Ou da esperança de amar, não morta
_ Aquieta, aquieta o vento, poeta
Cantando ao amor, em sussuros, baixinho
Com um beijo a calar a boca insana
Sedenta de vida ao mar
E a poesia a singrar

Eneida Cristinna
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O motivo da flor
Descortinado o dia
levantou-se-me o véu da ilusão:
eu... ausente em ti
embargada
triste
lúcida
cerro hoje, amor, as janelas
que me levam aos teus olhos
( ... sonhados )
morada de mi’a utopia
as estrelas que colhemos
levarei... no alforje
dos sonhos ( não ) vividos
... e do eterno amor!

Eneida Cristinna
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Dos Sonhadores Amantes
_ Epílogo
O nosso amor fora a joia mais rara,
burilada a versos, lapidada ao coração,
sob as harpas dos anjos celestes.
Manancial de sonhos, ternas alegrias,
fonte de águas puras, cristalinas,
dando-nos a beber duma felicidade,
que se foi a caminhar adiante de nós.
Pois que tal felicidade não é deste mundo,
só pode ser vivida nos céus...
E se fora, deixando vagos, nossos olhos.
Eneida Cristinna
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Partida e desencontro

Na noite em que tu ressurgiste
eu me peguei a pensar-te, nesse instante
calou-se o entristecimento do meu coração.
Depois de passados minutos
aquando da seresta noturna (dos apaixonados)
me procuraste
volvi-me nos teus braços
que maculados me destinaram
a um mundo de gozos vorazes
martírios que desacalentam as saudades.
Parti então sereno
para que tu pudesses
enfim desposar-me.
Depois de calada a noite
e a ouvir-se apenas a neblina
parei e disse-nos:
pena que tarde chegaste.

Fabio M. Silva
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O MUNDO DENTRO DE MIM
O mundo dentro de mim.
Olho para o céu e vejo o infinito que nele se esconde....
Os astros, as estrelas, os planetas, os asteroides...
Usando minha imaginação viajei sem deixar de lado aquele mundo, mesmo que ele tivesse
dentro de mim.
Nessa viagem levei comigo as ásperas coisas da vida;
O ardor do sol, a poluição, a violência...
Comigo estava o mundo dentro de mim.
Do alto estava eu lá, as tristezas enfáticas vistas de um jeito melancólico
Mas cheio de esperanças, de mudanças, sem destruição, sem guerras, sem desigualdades,
sem fim...
Fui vendo as belezas saciadas de forma alegre e feliz, saboreando os limites que a vida nos
põe.
O mundo dentro de mim, não sabe se vive, mas ele vive sem mim...
Agonizando as perversidades feitas pelos homens, sofrendo as angústias causadas pelas
destruições realizadas...
Por mim, por você e por nós.
O mundo fora de mim, de um lado nossas necessidades, de outro uma verdade, o mundo fora
de mim.
Janderley Costa de Lima
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Dias
Os pés doem
E as letras são pequenas
A visão falha
Me escondo com vergonha
Me procuro e não acho.

.....................................
Super power
Chove
e me sinto gigantesca
com medo da chuva
ter medo ativa um poder oculto
nos deixa alertas.

................................
Estava poupando dinheiro para o livro
mas veio a viagem
estava poupando para uma tatuagem
mas veio a mudança
estava poupando para os passeios
mas veio a doença
estava e agora nada.
									Jean Sartief
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REMÉDIO
.
“Só não censuro os remédios para dormir”,
disse ele dobrando a dosagem.
Segundo ele, “dá até para enfrentar
tempos de chumbo”.
.
Perguntei se estava certo
daquela sentença médica.
Irou-se:
“O que você entende de medicina, menina?”
.
Encolhida na cadeira, pensei:
“Não bastava o fato de sonhar ser proibido?”
Compactuei parcialmente.
Fiz contra-proposta:
se ele me desse
dois para dormir
mas um para acordar
do horror insistente
fibromiálgico
que ata na cama
meu corpo semi-moribundo,
eu aceitaria
e beberia com cerveja
querela e tudo
sem fazer careta.
.
Nada catártico,
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muito apático,
silenciador
de pensamentos,
ele fechou negócio.
Não podia colocar a perder
a indústria de medicamentos:
krabebs, novidade no mercado.
.
Contei para a minha mãe
como quem repassa
história oral de antepassados.
Ela ficou paralisada
– eu nem estava desmamada –
e me mandou dormir.
“Amanhã é segunda
preciso levantar da cama
vou adormecer a rotina
para sobreviver aos sorrisos-cinzas”,
pensei e obedeci.
“Quem sabe me livro?”
.
Café da manhã,
nenhuma palavra.
Depois de queimar a língua,
ela quebrou o silêncio:
“Krabebs era uma corrente
que prendia as tranças
do cabelo negro-resistência
da sua bisavó Remédios,
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tecidas tilintando metais
misturados
atados
ao seu corpo negro,
esquálido.
No dia da alforria,
krabebs se fez instrumento
repercussionou
canto, dança, lamento.
Ela só requebrou
requebrou,
requebrou
até se misturar ao mar
e cruzar a nado
a linha do Equador.”
.
Depois de ouvir tudo aquilo
meu remédio se fez narrativa.
.
Kalina Paiva
(Natal-RN, 12/09/2019)
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AO MEU AMOR IMIGRANTE
.
13% de bateria
é meu tempo de vida
nesse mundo desigual
ou escrevo um poema
ou tomo gardenal
.
com a urgência
de um último poema
escrevo-te
insurgente
sem sequer saber
se estas palavras cúmplices
chegarão até você.
.
Cuide-se, meu menino,
quero ver você bem.
Meu amor é fim de mundo
dando voltas no além.
.
Com os deletérios da esperança
procure não enlouquecer
são meros exterminadores
querem embalar a vácuo.
a mim e a você.
.
Manter mente sã
é também resistência.
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Cracolado não vai para trincheiras
e nem a si mesmo aguenta.
.
Eles vão oferecer de tudo
parecendo artefato normal
depois, laconicamente, bradarão:
«É a seleção natural!»
Se espumar pela boca,
você morre feito animal.
.
Agora você me entende
não pode fazer o que quer
Unidade de Terapia Intensiva?
o imundo mundo não é.
.
Em campanha eleitoral,
o mundo sempre está.
Nunca dorme, tira o sono
ladeira abaixo a rolar.
.
Salve sua pele.
Não deva favor aos ratos.
Nunca durma nos porões deles.
Saiba ser gato!
.
Ainda mais agora,
entre queixumes e ais,
pessoas se acham deuses
tudo começou a andar pra trás.
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Ah, se extraditassem armas...
Mas baniram livros letais.
Kalina Paiva
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OBRA COMPLETA
Primeiro, o silêncio.
O sopro veio depois.
De repente, um rastejar
que deu vida aos ventos.
Não demorou para pó e cinza
se levantarem em tempestade.
Eis que surgiu um exército:
guerreiros de terracota
com espada desembainhada,
sedentos de sangue.
E tudo ficou devastado:
trevas espancaram a luz.
Grandes catástrofes
nunca começam miríades.
Sibilam, escavam o chão,
subterraneamente surgem
para colecionar
gargantas cortadas.
Kalina Paiva
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Tempo Bom
(Luana Beatriz, 16 anos)
Melhor pedaço da vida
É chamado de infância
Caminho só de ida
Onde os anos são distância
Não tem como voltar
Muito menos reviver
O que resta é recordar
E continuar a viver
É época de aprender
De cair e levantar
Brincar de se esconder
Para nos reencontrar
Tempo de ingenuidade
De sonhar e ser feliz
Quando reinava bondade
E o desejo de ser aprendiz.
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Infância
Ramon Medeiros:
O melhor tempo que tive,
Queria poder lembrar
Quando mamãe me botava
Em seu peito pra mamar
E numa rede macia
Ela cantava, eu dormia
Sem hora para acordar.
LucéliaSantos:
Ah se eu pudesse voltar
Ao passado que foi meu,
Aos anos da minha infância,
Das coisas que aconteceu,
Das alegrias, dos sonhos
E dos momentos risonhos
Que o meu coração viveu.
Ramon Medeiros:
Lembro que papai me deu
Uma pequenina bola,
Peguei a bola e botei
Dentro de uma sacola,
Dela eu nunca me apartava,
Pra onde eu ia levava,
Inclusive pra escola.
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Lucélia Santos:
Lembro o chinelo de sola
Que ganhei quando menina,
Era tão simples, mas foi
Meu objeto de estima,
Por muito tempo eu usei,
Pois desde sempre eu gostei
Da cultura nordestina.
Ramon Medeiros:
Bebi água cristalina
Da cacimba do roçado,
Tomei banho de açude,
Quase morri afogado,
Atirei de baladeira,
Fiz dinheiro de “carteira”
Sem ter no bolso um “trocado”.
Lucélia Santos:
Lembro que eu tive um bocado
De boneca e de carrinho,
De bilas olho-de-gato,
Coisas de casa e ursinho
Brinquedos de todo jeito,
Infância que no meu peito
Ainda guardo com carinho.
Ramon Medeiros:
Toda noite em nosso ninho
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Tinha história pra dormir,
Ninguém queria saber
De TV para assistir.
Papai contava piadas
E “lorotas” inventadas
Pra ver a gente sorrir.
Lucélia Santos:
Já eu pra me divertir
Brincava pelo terreiro,
Jogando bola e correndo
Eu passava o dia inteiro,
Mas de noite pai contava
Histórias que me assombrava
De um jeito bem verdadeiro.
Ramon Medeiros:
Fui menino aventureiro
E quando era pequenino
Queria ser “gente grande”
Sem saber que o destino
Me faria ter saudade
E sentir tanta vontade
De voltar a ser menino.
Lucélia Santos:
O passado é inquilino
Dentro da minha lembrança,
Tudo de bom que vivi
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Meus momentos de esperança
Hoje estão eternizados
Sempre deixarei guardados
Os meus dias de criança.
Ramon Medeiros e Lucéclia Santos

REVISTA BARBANTE - 159

CORAÇÃO DESATINADO
Primeiro colocado no IX Concurso Nacional PoeArt
de Literatura (poesia 2012)
Meu coração tristonho, abandonado,
Anda a vagar buscando quem o queira
E cai, pobre coitado, na besteira
De novamente amar sem ser amado.
Mais uma vez sente-se desprezado
Percebendo, enfim, que foi asneira
Querer alguém sem q’ este alguém lhe queira,
Chorando amarga dor, desconsolado.
E eu digo: Oh, meu triste coração,
Se para ti não há consolação,
Se a solidão é mesmo o teu destino,
Não chores! Pois teu choro é sem sentido
Porque amar sem ser correspondido,
É loucura, é puro desatino.
Rosa Regis
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NAS VOLTAS DO TEMPO...
Nas voltas do tempo..., perdi-me a vagar
Buscando encontrar o que havia perdido,
Não me apercebendo do quão sem sentido
É ir contra as ondas, enfrentando o mar.
O tempo é malvado, só faz machucar!
Mas meu coração, um sujeito atrevido,
Por muito que sofra não fica abatido
Mas, fortificado pelo verbo amar.
No barco da vida, cheia de esperança,
Imagino o tempo um ser de bonança,
Como uma criança que em tudo crê.
Afinal me entrego, sem desconfiança,
Ao imprevisível. Fazendo aliança
Com o tempo que passa, e à sua mercê.

Rosa Regis
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ISTO É SUSTENTABILIDADE
(Comentando Rubênio Marcelo: “Sustentabilidade”
e Fernando Cunha Lima: O QUE É SUSTENTABILIDADE?,
no POESIA PURA)
Sustenta com carinho, com ternura,
Sustenta com afeto e com paixão;
Sustenta com amor no coração,
Sustenta com a candidez mais pura.
Sustenta, sempre agindo com doçura,
Abonando do seu peito a agressão;
Sustenta, sempre agindo com a razão,
Demonstrando que pra isso tens bravura.
Sustenta, respeitando o teu espaço
E o meu. Pois se fazes e eu faço
Com desvelo amoroso e com bondade,
Afinal agiremos, com certeza,
Em prol da vida, em prol da Natureza.
Isto, enfim, é SUSTENTABILIDADE.
Rosa Regis
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NADA TUDO NADA
Quando você era criança
Sabia que o mundo cabia
E cabe não dentro da mão?

Teus olhos fechados sorriam
Ouvindo a chuva cair
Porém, não sabias que a água
Cabia fora de si.

Adulto, não tens mais frescor
E teus olhos já rendem às mãos
E as mãos já não sentem dor
E a dor já virou desrazão.

Samuel de Mattos
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SEMPRE PARA NUNCA
O “pra sempre” é o passado
Que quer ser lembrado
Quando sonhos coexistem
Numa vida incompleta.

Os sonhos são matéria
Do que se faz o caos,
O vazio, a dor, o mal.

O “pra sempre” é o retorno
Ao paraíso do estorno
De sonhos não conquistados
Sugados pelo desespero.

Sonhos bons e ruins
Não podem coexistir
Numa vida tão repleta
De incerteza, choro e caos,
Perturbados pelo fim.

Samuel de Mattos
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TROVOADA
Era menino, infiel
À crença de um mundo cruel
Triste, violento, insano
Como pássaro sem asas.

E flutuei. Voei.
Na rota de fuga
O coração ascendeu
À fúria do amor em cais
Inundado na brava chuva.

Hoje, adulto, incrédulo
Incapaz de dizer que a dor
Seja inimiga da emoção;
E a trovoada que não cessa
É sina cravada no coração.

Samuel de Mattos

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 amor,
diversidade, morte, salvação, perdição, melancolia, niilismo, existencialismo, etc.
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DIA DAS MAMYS
Bia, quem é sua mãe?
Minha mãe é “LEBISCA”
Tania Lima, in livro Recolher de Asas
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AULA DE ETIQUETA
mesa estava composta
tapioca quase saindo
família toda reunida
oxente, quem peidou?
mamãe, foi o gato

Tania Lima, in livro Recolher de Asas
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MENOS É MAIS
Não me ensinaram a ser feminista
Escola é sonho de virar gente
Sertanejo não fala português
Confundia-me com visage
A vida somava pra menos
As coisas não prestavam para falar

Tânia Lima
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ALGEMAS
Nessa cela três janelas
Impuras, prematuras,
Três mulheres sentinelas
Encarceradas na ilha do corpo,
Grades sem idades, sem rosto,
Tatuam na pele segredos,
Vigiam a cruz, a cidade, a favela.
São Madalenas, Marielles, Marias,
Rezam, amam e fazem crias.
Chaves sem asas trancadas,
Beatas, sonhadoras, mal-amadas.
Silhuetas sombrias alegorias,
Tramelas enferrujadas, sem saída,
Garras presas, lugar para ser nada.
São três mulheres dilaceradas,
Rosário rezado, lençol manchado,
Ventre dilacerado por um triz.
Predestinadas, marcadas,
Movediças, sem margens, ave raiz.
Sem paz, nem guerra, tudo se encerra,
Fechadas para outros e por si.
São três mulheres, uma mordaça,
Que a vidraça embaça o olhar.
Corpos a ranger um sonho inteiro,
Prisioneiras que nem sentem
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As algemas da opressão.
Tão presas que ninguém nota,
Que a porta giratória vai e volta.
Nessa cela, tudo se espera,
Sem memória e sem apelo,
O milagre, o sol, a sina,
Poesia cifrada sem esquina,
O futuro no passado,
O passado obscuro
E o presente sem futuro.

Valéria Pisauro
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CLAREIA
Clareia manhã o verdeado,
Brilho caminhante solitário,
E brota manso em desalinho,
Andarilho faceiro a encantar.
Lambe a serra, aquece a terra,
Colore o céu em vários tons,
Vem desavisado despertar.
E o vento arisco passeia,
Baila sem risco no tempo,
Pássaro cigano cantador,
Feito gente sem direção,
Germina sementes e grãos
Sapateia, varre a poeira do chão.
O destino poeta-menino,
Floresce em seu amanhecer,
Em nova manhã de canções vivas,
Joga melodias pelo ar.
Canto de encanto profetiza,
Arado de sonho a cultivar,
Labuta que apressa a prece,
Abençoa sertão e beira-mar.
E o sol alumia as vestes
Expostas como lençóis
Paira luz de um tempo sobre nós
Doura o corpo, alenta a alma
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Que brilha até arrebol
Cantorias...
Poesia em clave de sol.
Clareia manhã, clareia manhã...

Valéria Pisauro
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PARTES
Quisera um dia que a poesia
Da primeira fresta da partida,
Que não se escreve com as mãos,
Amanhecesse sem segredo,
Fizesse festa na despedida,
Palavras ditas com paixão,
Dando o vindo por não ido,
Destino do tempo em vão.
Quisera que a dor fosse passageira,
Leveza de raízes sem presas,
Efêmera plantada na areia,
Que desfaz ao primeiro vento,
Apagada, não deixasse cicatriz
Nem marcas tatuadas na alma
E que a nudez das palavras
Fossem escritas com giz.
Quisera você não fosse embora
E outrora, nosso jardim pudesse florir
E ao invés de não, você dissesse, sim!
Quisera que não fossemos metades
E você devolvesse a outra parte
Que roubou de mim, enfim,
Quisera, que não fosse tarde
Para tentar te fazer feliz ....
Valéria Pisauro
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A VIDA EM METAMORFOSE

A vida é seus mistérios,
Têm fenômenos que não se apressam,
Contemplam-se, reverenciam-se
No silêncio derradeiro
Do destino...
Somos meras peças
De um quebra cabeça
Movimentados, manipulados
Transformados pela mãe natureza
E o pai Criador!
Somos poemas inacabados,
Versos esquecidos, interminados
E inquietos nas estrofes,
Parágrafos, metáforas
Que parafrasear a vida!
A palavra que anseia
Ser dita, absorvida, sentida
E despertada no frio da espinha!
A semente dormente
À espera da estação, condição,
Precipitação e exatidão
Do relógio biológico do tempo.
O ruir do destino,
A linha ínfima
Que desabrocha lentamente,
Eloquente, perfeitamente
De dentro pra fora,
A trama do Criador
Escrita, transcrita
Nas linhas sábias e infinitas.
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Em cada suspiro,
Arrepio, medito
Teço nas mãos,
Dobro os joelhos
Rezo, elevo, enlevo
E fôlego.
Quebro o julgo preso
Na garganta,
Na alma presa,
E no espírito que está abatido
Louvo, oro e escrevo.
Escuto no sôfrego do meu peito.
Ô Criador ensina-me
Na humilde missão de poeta
No singelo poema
Ou cordel...
Transcrito no papel,
Lançado ao léu ou disperso no vento
A língua celestial dos anjos.
Os segredos não revelados
Ocultos e interruptos da vida.
Seguimos, partimos, transmutamos...
Sem data e hora prevista
Desse plano temporário e efêmero
Sem obter todas as respostas!
Talvez escritas atrás do verso,
Orelha ou rodapé do livre arbítrio do Criador?

(Karol Castro)
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NOS ATRASOS NATURAIS, CONTEMPLO A VIDA
A poesia voa,
Às vezes pousa,
Nos dá asas,
Que de tão próximo do sol,
Posso ir ai além do que os olhos podem ver.
Eu tenho em mim atraso de nascença
Um dom divino
Escritor da poesia!
Amante dos detalhes imperceptíveis,
Dá-me, dar-lhes sentido de estar vivo!
Eu fui programada para amar a vida
Admirar as coisas e seres (Des)importantes
Ler o semblante dos pássaros,
A metamorfose das borboletas,
A cor do manto das águas,
Os sons das florestas a badalarem,
A semente que ainda dormente
Não deixa de despertar
Ei de renascer a vida
No sopro fugaz da terra
Na sua forma mais singela.
A essência nos detalhes (des)importantes
Não deixo de comtemplar
Os rastros dessa efêmera existência.
Nas horinhas de descuido
Encontro o sentido da felicidade!
(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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Resenhas
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Recensão sobre obra completa de Florbela Espanca
Adriana Sacramento1
A série de publicações em três volumes, pela editorial Estampa2, sobre a obra completa de Florbela
Espanca, guarda em seu conteúdo um caminho singular para quem deseja não só conhecer a trajetória poética
de Florbela pela primeira vez como para aqueles que procuram se envolver, por meio de uma imersão crítica,
em sua obra. Explicito minunciosamente essa afirmação à medida que remonto os estudo presentes em cada
um dos 3 volumes. Parto, assim, a falar sobre os volumes e o que eles trazem.
O primeiro volume corresponde ao “Livro de Mágoas”. Trata-se da primeira obra da poeta em vida
e a publicação contém uma organização sobre a produção poética de Florbela, assim como nas demais, em
quatro partes: i) três estudos introdutórios; ii) critérios de edição e transcrição dos textos; iii) a obra poética
em questão; e iv) notas com breve estudo crítico sobre cada poema. Essa configuração se repete nos demais
volumes, assim, à medida que for me referindo a eles irei me abster de apresentar essa organização. Há um
projeto bastante coeso já a mostra no primeiro volume, trata-se da construção de uma identidade poética entre
os livros publicados de Florbela e que deságua no terceiro deles, “Charneca em Flor”.
Aferimos no “Livro de Mágoas” algumas proposições demarcadas pelos 3 estudos críticos. A primeira
das grandes questões aborda uma busca pela inscrição autoral de Florbela no panorama literário e nesses termos
o primeiro estudo crítico, de Fábio Mario da Silva, procura estabelecer um diálogo da poeta com outras vozes
femininas e o seu lugar dentro da lírica portuguesa. O segundo, de Eliana Luiza Barros, estabelece um paralelo
estético com a temática que subjaz o livro cujo tema é a angústia, ali abordado enquanto um sentimento limiar
que traduz a enunciação do Eu-poético: dor e saudade como uma forma sacralizada e confidente que tinge
esses dois movimentos da alma sob diversos matizes. Nessa medida, há uma imersão no desejo pela autoidentificação, assim como há uma busca da poeta pelo seu lugar, tanto no espaço metafísico quanto metapoético.
O terceiro estudo, de Ana Luísa Vilela, revela várias dimensões do eu na perspectiva anímica da dor e mostra
uma alma em luto. Por meio desse topos, a poeta estabelece uma intensa comunicabilidade interlocutiva.
Para tanto, há um forte desdobramento das figurações do eu poético como lume para representação da lírica
portuguesa e, nessa ordem, uma inscrição: a de seu lugar na estética decadentista.
É importante ainda dar nota à terceira parte do volume que faz um estudo dos poemas na perspectiva
crítica-comparativa e para o qual chega à condição neo-romântica da estética florbeliana. Essa perspectiva
é alinhavada pela costura do eu-poético que revela na constituição dos poemas as marcas do feminino em
construção, como se procurasse chegar a uma medida exata dessa condição por intermédio da revelação do
significado da dor.
O segundo volume traz importantes ressignificações à publicação do livro “Soror Saudade”, na medida
de um universo íntimo da poeta – na dimensão do corpo, do eu e da saudade intermediados pela experiência
mística. Os três estudos que compõem esse volume constituem uma fonte importante para que entendamos
“Soror Saudade”. Quem é Soror – essa máscara do feminino – e o que será a saudade ali designada? O estudo
de Cláudia Pazos Alonso fala sobre o jogo de máscaras entre a feminilidade e a masculinidade para o qual
1 Tem mestrado em Literatura Brasileira e doutorado em Literatura e Outras Práticas Sociais, pela Universidade de Brasília. Atualmente, é Professora Adjunta do Departamento de Letras-UFS (Itabaiana).
2 ALONZO, Cláudia P. & SILVA, Fábio Mario. Obras Completas de Florbela Espanca. Lisboa: Editorial
Estampa, 2012-2013. (Volume I, II, III)
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Florbela pretende autenticar a sua poesia a partir de uma inscrição autoral. Esse jogo de máscaras corresponde
a um ponto de mutação entre o primeiro estágio da dor, revelado em “Livro de Mágoas”, na direção de outro
já em enunciação no livro de “Soror Saudade”. Perceber esse mascaramento do eu na constituição estética de
Florbela é fundamental para conceber a sua poética como um conjunto coeso permeado por uma aparência
controversa de sua obra. O corpo feminino aí atua enquanto revisor cultural de uma feminilidade que procura
se descobrir à medida que constitui a sua poética.
O segundo estudo, de Derivaldo dos Santos, marca um instante importante sobre a sacralidade do eu
configurado desde o “Livro de Mágoas”. Para tanto, ele apresenta uma outra forma de construção do eu a
partir da experiência religiosa imersa nas sensações corporais em “Soror Saudade”. Para tal compreensão, o
estudioso disponibiliza um breve mergulho na tradição mística com o intuito de inserir Florbela e conceituar a
ambivalência da tonalidade emotiva nessa segunda publicação. Uma variação importante, a que chega, é sobre
as visíveis “representações simbólicas” a partir do estudo sobre as cores no conjunto dos poemas. O que ele
pretende, assim como a primeira estudiosa citada nesse segundo volume, é chegar à construção do sentido de
feminino pelo qual Florbela procura refletir sua obra.
Antonio Franco, terceiro a dar cor ao estudo, situa “Soror Saudade” através de um olhar sob o viés da
historiografia, que procura observar a gênese do conceito de saudade como um componente obsessivo. Para
ele, Florbela constrói a categoria do eu enquanto personagem de ficção e para essa designação fica clara, para
nós, a percepção de um projeto poético instituído por Florbela desde o “Livro de Mágoas”. Neste sentido, não
há como não correlacionar a saudade enquanto um sentimento inebriante que leva à loucura. E o autor percorre
as variações dialógicas em torno da loucura por meio de Platão e da tradição clássica dramática. Para tanto,
ele quer chegar à construção de “Soror Saudade” como uma “dramatização do sujeito poético” florbeliano,
conceituação importante para a elaboração de um percurso historiográfico desse eu que passa por Platão,
Camões, Garret, Novalis e André Breton. Ou seja, com esse estudo, podemos vincular a obra de Florbela desde
a tradição de cunho saudosista até as raias do modernismo.
É importante ainda destacar que se leia com atenção o capítulo que fala sobre os “Critérios da Edição e
da Transcrição dos Textos”, no que ele se refere à presença marcante do revisor anônimo. Essas intervenções
formais, se da poeta ou do revisor, criaram variações de composição poética que a edição desse segundo
volume quer resgatar em detrimento da primeira publicação de “Soror Saudade”. A última parte do volume
2, “Notas”, é um documento de estudo para as variações formais e estilísticas que levam o leitor atento a
perceber as variantes poéticas que marcam a construção de lugar para a sua autoria: Florbela faz-se uma voz
poética constituída.
Desembocamos no terceiro volume da publicação com algumas considerações importantes. Vale
destacar a capa, um desejo cujo desenho foi emitido por Florbela ainda em vida (de cores e paisagem) e que
veio a ser concretizado nesse terceiro volume. Compreender essa peculiaridade é também adentrar no espírito
que estrutura as 3 publicações em questão, pois elas compõem um olhar na perspectiva da poeta e de sua
intenção poética. Isso posto, passemos à primeira parte com os estudos ali distribuídos.
Cláudia Pazos Alonso, mais uma vez, avalia o percurso poético de Florbela enquanto um caminho
percorrido que se emancipa em “Charneca em Flor”. Para tal, ela associa o eu poético a uma tradição dramática
que dialoga emotivamente com a estilística shakespeariana dentro da “cultura portuguesa”. Vale retomar
a vinculação hipotética sugerida no segundo volume, referente à “Soror Saudade”, do reconhecimento de
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Florbela como “irmã de Camões, sua igual no génio e desmesura...” (2013, p. 17). Há, de fato, em “Charneca
em Flor” um transbordamento bastante fático e emotivo do eu que vem se costurando desde a primeira obra
publicada de Florbela. Esse eu, antes permeado pelo estado ambivalente da saudade, saudade insana e mística,
agora se elabora enquanto heroína disposta a se revelar em todas as suas variações. Não será por menos que os
últimos 10 sonetos correspondem a um diálogo direto com a poética camoniana. Disso também trata a parte
relativa às notas, que requer igual atenção do leitor dado o seu valor estilístico. O estudo de Cláudia Alonso
segue a dialogicidade dessa concepção na medida da percepção sobre o que subjaz da lírica florbeliana.
A estudiosa Renata Bomfim faz um apontamento não menos primoroso acerca da “hybris poética” em
“Charneca em Flor”, considerando-a na dimensão do arrebatamento pelo qual o eu se vincula. Porém, essa
expressão está conectada com a potente representação do feminino, que na terceira obra de Florbela adquire
um desejo pelo reconhecimento de “humanidade profunda”. Segundo a estudiosa, “Florbela canta as múltiplas
faces do feminino, ela encarna tanto a Grande-mãe terra... quanto a Grande-mãe celeste” (2013, p. 42). E
assim aquele ciclo que se inicia pelo desejo de entendimento do eu poético no “Livro de Mágoas” aqui se
congrega. Ele não é apenas um feminino que se doa por meio do sacrifício, que se sacraliza, mas que também
se abre em flor, em desejo, para o qual a mãe se terra oferece. Desse modo, o estudo mostra que em “Charneca
em Flor” há uma busca pela transcendência do sentido de feminilidade.
O breve estudo, porém profundo, de Nuno Júdice revela a maturidade da terceira obra de Florbela
Espanca permeada pelo sentido de amorosidade que já se percebe da primeira à última produção poética.
Esse caminho, que é trilhado pelo amor enquanto estado de libertação, se revela como o “lado subversivo
e transgressor da poesia de Florbela” (2013, p. 57). Neste sentido, há em “Charneca em Flor”, segundo o
estudioso, uma forte chamada à contestação sobre as molduras que enquadram as identidades individuais. Para
ele, por todas essas variantes, a última obra de Florbela, publicada após a sua morte, é um dos grandes ícones
que compõe a lírica do século XX. Isso porque ela não hesitou em se revelar ao longo e no corpo de sua obra.
A presente série, em três volumes, é mostra de como deve ser tratada uma publicação: com olhar atento
às variações estilísticas, teóricas e intelectivas. Desde a apresentação das capas até os pormenores formais, no
que eles se referem aos critérios escolhidos para as edições, fica para o leitor uma bela fonte de estudo para
presentes e futuras pesquisas.
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CITELLI, Adilson. Romantismo. 3 ed. Ática: São Paulo, 2002.

RESENHA CRÍTICA
Rivan Menezes Gama1
No texto a seguir, serão apresentadas algumas considerações a respeito do livro Romantismo (2002),
desenvolvido pelo professor e escritor Adilson Citelli, lançado pela editora Ática, na coleção “Série
Princípios”. Esse livro analisa de forma detalhada características do romantismo literário, destacando obras
e autores que mais se associam a esse movimento, e dando ênfase a fatores culturais e históricos da época,
tanto na Europa quanto no Brasil. Adilson Citelli possui graduação em Letras, mestrado e doutorado em
Literatura Brasileira pela Universidade de São Paulo (USP), atualmente atua como professor da Escola de
Comunicação e Artes da USP.
Segundo o autor, o romantismo é um dos principais movimentos literários surgido entre meados do século
XVIII ao XIX, o qual é estudado fortemente até os dias de hoje. A partir disso, nos capítulos iniciais da obra,
Citelli (2002) mostra o significado da palavra romantismo tanto em “seu tempo”, ao afirmar que se tratou
de um grande movimento de ideias conservadoras e desejos liberais marcados por uma visão individualista
e um rompimento da normatividade, quanto em “nosso tempo”, ao dizer que a palavra agora é transmitida
através dos veículos de comunicação, que inspira estilos de vida, sentimentos e paixões.
Ainda nos primeiros capítulos, o autor também apresenta como o romantismo se fixa, fazendo uma abordagem
histórica do seu surgimento e por quais países naquele período esse movimento se configura, já que o
mesmo apresenta uma estética diferente para cada uma dessas regiões. Assim, ele mostra as formas como
o romantismo foi vivenciado na Inglaterra, Alemanha e principalmente França, a qual, com a Revolução
Francesa foi uma forte contribuição para fixação de diversas diretrizes românticas.
Além disso, o autor pontua a importância da música, da pintura e do teatro nesse período histórico. Na
música, tem-se um jogo de contradições sociais, das influências de Sturm und Drang e filosofias do período.
A pintura romântica é apresentada como liberdade formal, trazendo o emocional e os elementos da natureza,
porém acaba entrando em crise na segunda metade do século XIX, pois passa-se a adotar uma visão mais
subjetiva, e assim como a música, ganhar espaço além dos salões do clero e da nobreza. No teatro, é
apresentada a relação entre o espírito criativo e a natureza. Para isso, ele mostra a grande sistematização
teórica a partir do teatro romântico, feita por Victor Hugo, o qual traz “considerações gerais sobre a arte”, e
que faz críticas ao classicismo.
A partir do quarto capítulo, o escritor volta seu olhar para o romantismo no Brasil, fazendo uma abordagem
do surgimento do movimento logo após sua independência de Portugal. Desse modo, ele destaca de início
a primeira geração romântica, a qual tinha como propósito construir e consolidar uma identidade nacional,
usando como argumento para isso a natureza. Destaca autores, como Gonçalves Dias e sua poesia indianista,
José de Alencar com Senhora e textos regionalistas, os quais mostram o desejo do autor pela busca da “cor
local”, possibilitando assim a criação de uma literatura brasileira.
Após pontuar a primeira, Citelli mostra os aspectos da segunda geração romântica, a qual é caracterizada
como uma geração mais pessimista, marcada pela atração à morte e pelo amor platônico. Destaca autores
como: Casimiro de Abreu, Fagundes Varela, mas dá maior ênfase a Álvares de Azevedo, que trabalhou
temas como a mulher idealizada, o amor platônico, o tédio de viver, o sentimento de morte, o satanismo
e etc. “É com ele que essa geração encontra seu ponto mais alto” (CITELLI, 2002, p.57). Já na terceira
geração romântica, o autor destaca fortemente Castro Alves, o famoso poeta dos escravos, o qual, segundo
o autor, é quem praticamente dá nome a essa geração, com seus textos voltados para questão do negro
no Brasil. E que diferente de boa parte dos românticos da segunda geração, estava voltado para ideia do
progresso e não preso ao imobilismo e saudosismo.
Após situar alguns fatores que abordam elementos do romantismo tanto na Europa quanto no Brasil, o autor,
no último capítulo do livro, retoma algumas características que já foram citadas ao longo da obra, mas que
é interessante dar um realce para que se compreenda melhor aspectos-base desse movimento. Entre eles
estão: o individualismo, ou seja, o eu no centro no mundo; a valorização da natureza, vista fortemente no
romantismo brasileiro, citando o Ubirajara, Iracema e O Guarani; a extrema valorização das emoções; a
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idealização da mulher, indo entre uma figura angelical até uma prostituta, como é o caso de Lucíola; o amor
idealizado que vai do amor trágico à redenção melosa; a valorização da morte, entre outros.
No final do livro, observa-se ainda que Citelli (2002) menciona que o público alvo do Romantismo naquele
período eram os jovens burgueses recém-formados, que, só depois de séculos passaram a ter contato com o
material que só antes os aristocratas tinham acesso. Ademais, para finalizar, o autor compartilha um capítulo
como o índice dos autores românticos citados no livro e também outro com um vocabulário crítico, o qual
pode ajudar bastante no entendimento de alguns termos, além de uma biografia comentada.
Diante do que foi exposto, é notável a importância desse livro como componente para os estudos literários
até os dias de hoje. O autor, em 96 páginas, consegue abranger grande parte das características dessa
escola histórico-literária, descrevendo e analisando as partes mais marcantes, além de fazer paralelos com
exemplos atuais, mas sem deixar de lado os que realmente integram esse movimento. A partir da leitura
desse livro passei a ter uma visão mais ampla do Romantismo, tanto em relação ao seu significado como
palavra, quanto ao momento do seu surgimento na Europa até chegar ao Brasil.
Portanto, por Citelli (2002) trazer de forma concisa, clara, e abrangente essas principais vertentes românticas,
utilizando uma linguagem compreensível e formal, o autor constrói o livro de uma maneira em que todos
possam entender ao ler, principalmente aqueles que fazem parte do ambiente acadêmico e que estejam
interessados nas áreas das Literaturas. Em diante da leitura desse livro, tive uma maior absorção do que é o
Romantismo, desde o seu conceito, sua passagem pelos países, até sua chegada ao Brasil.
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Tirinhas
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Everton (Pessan) Pereira Santos é aracajuano e sempre amou quadrinhos. Aliás, foi daí que
o gosto pela leitura aflorou desde pequeno, quando já produzia o “Homem Besouro” numa
tentativa de se iniciar como autor de personagens próprios. Formado em Letras PortuguêsInglês pela Universidade Federal de Sergipe, 2 vezes recebedor de bolsa pela Fulbright, as
quais o levaram para a Illinois State University para lecionar Língua Portuguesa e para a
University of Miami para estudar metodologias de ensino de língua inglesa. Ao voltar para o
Brasil, ingressou no Mestrado Profissional em Letras, no qual terá a oportunidade de trabalhar
suas próprias tirinhas no desenvolvimento de seu Objeto de Aprendizagem e TCC. Nas horas
vagas, toca com sua banda, pratica jiu-jitsu e se aprofunda na leitura de quadrinhos.
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Dossiê da ALAMP
Asssociação Literária e Artística de
Mulheres Potiguares
Primavera - 2019

REVISTA BARBANTE - 189

Apresentação
Este dossiê pretende trazer um pouco das vozes das mulheres potiguares
com temas sobre a infância, primavera e livre dedicado a liberdade
poética, deixando as poetisas à vontade para escreverem o que desejarem
e sentirem inspiração. Também traz imagens criadas pelas alampeanas
artistas visuais que mostram seus outros olhares.
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.
Estamos no terceiro dossiê da ALAMP na Barbante. Parceria que vem
dando certo ao longo desse ano de 2019.
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 de si e da outra como quem fala das estrelas e das manhãs. Zelo e
coragem para retratar os encontros tardes demais da vida e da luta feminina
por um mundo mais digno. Sigamos em frente.
Boa leitura!
Rosângela Trajano
Editora
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Artes visuais
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Ana Moura
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Título:
Doce infância
Descrição:
A infância deve ser doce, independente de onde ela nasça, é infância.
Deve ser vivida!
Artista:
Célia Maria Lins de Melo (Bombom)
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Título:
Bom sinal
Descrição:
A mensagem é de que quando surge a flor do mandacaru é sempre um sinal de chuva e de esperança no sertão.
Técnica:
Tinta em Acrilex em tela de algodãozinho.
Artista:
Célia Maria Lins de Melo (Bombom)
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Título:
Primavera sertaneja
Descrição:
Um sorvete de flores, o quanto uma flor refresca a vida. Independente de onde ela brote.
Técnica:
Chita em TNT
Artista:
Célia Maria Lins de Melo (Bombom)
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Título:
A candura de uma flor
A brancura de suas pétalas nos sugere a inocência de um ser onde a nossa imaginação nos conduz ludicamente
a um lugar profundamente encantador. Todavia, passando para a nossa realidade podemos ver que em nosso
planeta esses mesmos seres estão sendo, infelizmente, sem perdão e sem respeito, ceifados paulatinamente.
Artista:
Fátima Leite

REVISTA BARBANTE - 196

Título:
A plenitude do mar
Olhar pra imensidão do mar é ver que o infinito pode se encontrar em algum lugar e se unir junto ao céu.
É imaginar que você pode viajar através do seu olhar, e alcançar um lugar de paz tão profundo, a ponto de
desejar não mais voltar, de não querer mais virar as costas para o mar, tão contagiante que até as ondas vem
lhe acalentar
Artista:
Fátima Leite
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Título:
A união faz a força
Unidas uma a uma por uma única raiz, as folhas verdes, sobrepostas em cores semelhantes, nos mostram que
na vida também dependemos uns dos outros para melhor sobrevivermos. Atuando na natureza, os vegetais
nos beneficiam com inúmeras coisas que vão desde o oxigênio até a ornamentação. Falta em nós, considerados seres humanos, essa homogeneidade, a mesma cumplicidade. Precisamos de união.
Artista:
Fátima Leite
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Título:
O felino e seu olhar
A profundidade de um olhar nos conduz a terras inimagináveis, lançando-nos em uma imensidão, a levitar
em uma força desconhecida mas, que ao mesmo tempo pode nos trazer uma paz indescritível. Principalmente se esse olhar vem de um animal indefeso, cujo oásis se reflete no azul profundo de seus olhos despertando
– nos o sentimento de proteção para com aqueles que nos dão amor, carinho e companheirismo sem esperar
retribuição
Artista:
Fátima Leite
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Título:
Os felinos
Os gatos são um tipo de felinos que merecem toda a nossa admiração, pois além de nos dar amor, carinho e
companheirismo sem esperar nada em troca, eles nos despertam a sensibilidade. O sentimento de proteção
cresce com a convivência com esses felinos e à medida em que eles se transformam em adultos, nossos laços
para com eles se tornam ainda maiores.
Artista:
Fátima Leite
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Artista: Fatuca
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Artista: Fatuca
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Artista: Fatuca
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Artista: Fatuca
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Artista: Fatuca
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Artista: Fatuca
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Fatuca é poetisa, professora do ensino fundamental e artista visual.
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Título:
Campo de Papoulas.
Técnica:
Aquarela c tinta aquarela pastilha kon-1-noor fabricação República Tcheca e papel Canson Mountuin made
in France.
Artista:
Graça Venâncio
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Título:
Rio Potengi Z 1 2015.
Técnica:
Aquarela tinta pastilha Koh-1-noor Fabricação República Tcheca e Papel Canson Montval made in France.
Artista:
Graça Venâncio
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Título:
Paisagem no litoral da Itália.
Tecnica:
Aquarela. Tinta pastilha Koh-1-noor. Fabricação República Tcheca. Papel Canson Montval.
Made um France. 2004
Artista:
Graça Venâncio
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Título:
Natureza morta. Lembrando a lição do meu pai. 1997.
Técnica:
Óleo sobre tela. Acervo pessoal.
Artista:
Graça Venâncio
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Título:
"Andarilha".
Técnica:
Técnica óleo sobre tela. (Acervo pessoal).
Artista:
Graça Venâncio
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Artista:
Magaly Holanda
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Artista:
Magaly Holanda
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Artista:
Magaly Holanda
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Artista:
Magaly Holanda
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Artista:
Magaly Holanda
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Artista:
Magaly Holanda
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Magaly Holanda
Estudante, professora, assistente social, artesã, poetisa e fotógrafa.
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Artista:
Yáscara Samara
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Artista:
Yáscara Samara
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Artista:
Yáscara Samara
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Artista:
Yáscara Samara
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Yáscara Samara é ilustradora, artista visual, filósofa e poetisa.
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Cordel
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A ESTRELA RAINHA
1
Era uma vez uma rainha
Que de Erion foi chamada
Ela morava no céu
Dos anjos muito amada
A noite virava estrela
De dia desencantada
2
Em seus sonhos de rainha
Nunca deixou esquecer
De querer sempre alegrar
Aquele que padecer
Para terra mandar luz
Fez tudo pra merecer
3
Um dia de alegria
O seu anjo procurou
Pediu para ir a terra
E o anjo te falou
Você vai, e você volta
Isso ele ordenou
4
O anjo bateu as asas
E falou para a rainha
Você é uma estrela
E também amiga minha
Tenho que esclarecer
No céu tem uma portinha
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5
Que quando você descer
Você vai ter que voltar
Tem que cumprir as missões
O Deus vai te delegar
O que você vai fazer
Ninguém pode adivinhar.
6
Ela ficou contente
E dois beijos já te deu
Começando logo a rir
Ao anjo seu respondeu
Me manda, me manda logo
E ela te prometeu.
7
Quando eu voltar aqui
Eu quero sempre brilhar
Alegrar o coração
Da criança que olhar
Para o céu durante a noite
E me pedir sem chorar.
8
O anjo bem pensativo
Lembrou daquela missão
Prometendo a amiga
Lhes trazer satisfação
Sabendo que lá na terra
Não lembrava nada não
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9
Está bem minha estrela
Eu vou sempre te ajudar
Ela pediu ao amigo
Para sempre te contar
Não queria ter surpresas
Quando na terra chegar
10
O anjo saiu voando
Pela tera a procurar
Um local para estrela
Sua família encontrar
Um local especial
Isso não ia faltar.
11
Foi na primeira parada
Que encontrou a cidade
Ele viu foi muitos carros
Pessoas com vaidade
Vivendo sem conhecer
O valor da amizade
12
E falou para Arion
Não ter medo nem ter pressa
Não te deixava ali
Mesmo com boa conversa
Na cidade todos correm
Nem sei que vida é essa.
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13
Tenha calma minha amiga
Voarei mais um pouquinho
Assim falou o seu anjo
Parecendo um menininho
Que busca sempre por paz
Em todos os seus caminhos
14
Quando retomou o voo
Bem perto dessa cidade
Avistou os lindos mares
Trazendo perplexidade
Tamanha era a beleza
Para ele novidade.
15
Sem resistir ao que viu
Começou logo a contar
Os peixes são muito lindo
Eu nem posso acreditar
Tem barquinhos flutuantes
Com homens para pescar
16
De repente ficou triste
Com a sena que avistou
Casas ocupando areia
Nem natureza restou
Homens trocando a pesca
Por um papel de valor.
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17
Iniciou novo voo
Encontrou uma floresta
As árvores eram gigante
Animais fazendo festa
Tudo era fascinante
O som parecia orquestra
18
Quando bateu suas asas
Um barulho foi ouvido
Ele achou bem estranho
Parecendo um gemido
Pensou até ser um choro
Chega ficou encolhido.
19
Saindo bem devagar
Foi logo se aproximando
Quando chegou pertinho
Com medo se assustando
Viu uma arvore gigante
E homens te derrubando
20
O anjo ficou bem triste
Do desrespeito a natureza
Se encontrava cansado
Já com sono com certeza
Decidiu tirar uma soneca
Para sonhar com beleza.
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22
Sem saber o que fazer
Para cumprir a promessa
Ficou embaixo da arvore
Pássaros cantando a “beça”
Dormiu e logo sonhou
“Deus, a paisagem é essa!”
23
No sonho viu uma terra
Que era interessante
Um dia estava bem seca
Com o solo bem “rasgante”
Ficando todo rachado
Em nada era brilhante.
24
Os pássaros indo embora
Arvores sem fruto, sem flor
No outro dia com chuva
Tudo cobria de cor
Os rios com cachoeira
Pássaros cantava o amor
25
As famílias se alegravam
Com verdadeira fartura
Viu uma plantação de milho
Muito lindo, uma candura
Foi logo vendo um casal
Em amor beleza pura.
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26
O casal de agricultores
Estavam entre o milho
Ali faziam colheita
Bem perto tinha seu filho
Brincando junto a pássaros
Cabelos loiros com brilho.
27
A criança muito alegre
Espantava um passarinho
O anjo emocionado
Com a sena e o menininho
Percebeu que no local
O amor fazia ninho.
28
Acordou e resolveu
Esse povo encontrar
E para aquela família
Sua amiga entregar
A cumprir sua missão
Para depois ir brilhar.
29
Foi aí que a menina
Nessa família chegou
Era amada por todos
O riso expressa o amor
Ela cresceu muito rápido
Em linda moça formou.
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30
Vivia sempre alegre
De amigos rodeada
Não sabia que na vida
Precisava ser amada
Para cumprir a missão
Que por Deus foi enviada.
31
Ela foi sempre precoce
E na vida tinha um sonho
De ver todos bem alegres
Acreditava ter ganho
A família especial
Viver não era enfadonho
32
Tinha sempre bons amigos
Da descida não lembrava
Mas também desconhecia
Que nessa missão estava
Para deixar saudades
Isso nunca recordava.
33
Estudou e trabalhou
Os vários sonhos fluiu
Em um dia de passeio
Um belo jovem já viu
Por ele apaixonou se
Sua família construiu.
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34
Dessa grande paixão
Duas princesas nasceram
A primeira foi Laiê
O amor nunca perderam
Depois chegou a Laiá
As duas se pareceram
35
Suas princesas cresciam
Cada uma mais bonita
Se pareciam com ela
A verdade seja dita
Rion era tão feliz
Que falava isso em fita
36
Ela contava em público
Que a Deus sempre pediu
Uma família feliz
E era isso que viu
Tinha dívida com Deus
Isso ela concluiu.
37
E foi dessa forma alegre
Que ela sempre viveu
A sua volta ao céu
Isso ela esqueceu
O anjo sempre presente
Nunca desapareceu
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38
Um momento de harmonia
De grande realização
Brilhar como as estrela
Essa era sua razão
De ter vindo para terra
E cumprir sua missão.
39
De repente chegou
A volta, o grande momento
Ia deixar saudades
Isso era seu lamento
Mas sabia que brilhar
Seria um contentamento
40
E foi com grande surpresa
Que Arion já partiu
Deixando muita saudade
Isso ela pressentiu
Que era muito amada
Isso todo mundo viu
41
Ela viveu o amor
A alegria a união
E foi encontrar a Deus
Cumpriu aqui sua missão
E agora vai brilhar
Com infinita razão.

REVISTA BARBANTE - 235

42
E foi assim que Arion
Voltou para seu cantinho
Reservado lá no céu
Escreveu em seu caminho
De brilhar todos os dias
Para crianças com carinho

Magaly Holanda
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OS BRINQUEDOS DO MEU TEMPO DE CRIANÇA
Eu vou contar pra vocês
O jeitinho que eu brinquei,
Aproveitei ser criança,
Com outras me relacionei,
Fui feliz a todo instante
Essa fase eu amei.
No meu tempo de criança,
Osso virava brinquedo.
Brincava com meus irmãos
Isso não é nem segredo.
Os pezinho de um bode,
Virava animal sem medo.
Eu brincava com amigos
Com o telefone de lata,
Da tabuada rimada,
De puxa-puxa lagarta.
Brincava de pique esconde,
De cabra sega e da pata.
Lembro do jogo da velha,
Da pipa e da dobradura,
De falar língua do P,
Do doce da rapadura,
Da forca, do cata-vento,
Ponta cabeça e da burra.
Tinha o pito é cachimbo,
Falava do sol e chuva,
Que nesse caso seria
Casamento de viúva.
Tinha o cara ou coroa
E o correr fazendo curva.
Brinquei de botar rabinho,
De passa passa o anel,
De pula pula de corda,
De inferno e do céu.
De “chicotim” queimado,
De imitar o tetéu.
Brincava de amarelinha,
De dizer adivinhação,
De correr no banho de chuva,
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De jogar só com uma mão,
Do jogo bila biloca
Eu tinha consagração.
Eu brincava bem feliz
Com cocota de pereira,
Fazia delas galinhas
Embaixo do juazeiro,
Juntando duas a duas
Em cima de um poleiro.
Depois pegava pedrinha
Organizava o ninho,
Como se fosse chocar
Filhote de passarinho.
Minha prima ajudava
Com alegria e carinho.
Vi o meu irmão correr
Em um cavalo de talo
Tirado de carnaúba
Por papai, agora eu falo
O que gostava era mesmo
De nas pedras ver o estalo.
Eu pegava melancia
Fazia dela a boneca
Desenhava um belo rosto
Sem deixar ela careca,
Enrrolava um paninho
E dava o nome de Rebeca.
Eu brinquei de “tou” no poço
Que tinha história do beijo.
Dizia o sabor da fruta
Pra saciar o desejo,
Depois beijava o outro
Alegre igual rato em queijo.
Me recordo das petecas
Que a nossa mãe fazia
Era uma meia furada
Junto as penas ela cozia,
Depois testava jogando
Para nós, com alegria.
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Minha boneca de pano
Dava gosto até de ver
Com cabelos bem compridos
Chegando a parecer
Com a rainha das flores,
Toda menina quis ter.
Brincava de esconde esconde
Nas babugem ou mata pasto,
Era no próprio terreiro,
Em um terreno bem vasto
Que junto a meninada
Aproveitava o pasto.
Tica tica era bom
Porque tinha que correr
Para ticar o outro
Sem esse outro querer,
E terminava em risos
Para todo mundo ver.
Brincava de pula pedra,
E também amarelinha,
E tinha um “galamato”
Por traz da nossa casinha
Era feito de pião,
Uma madeira amarelinha.
Eu tinha o jogo de pedra
Que usava só uma mão,
Se pegasse com a outra
Seria a perdição,
E se perdesse pagava
Com mico a punição.
Bom mesmo era ciranda
Porque tinha que dançar,
O repertório era grande
Causava um bem estar
Juntando a grande roda
Com motivo de alegrar.
Recordo a “conzinhadinha”
Que era fim de semana,
Em panelinhas de barro
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Cozinhar era bacana,
A comida era galinha
Sobre mesa, mel de cana.
Brincava de “carrapicho”
De professora também,
Dava aula direitinho
Sem ficar de fora alguém.
Na aula tinha os cordéis
De vovô, que tinha cem.
La pertinho do riacho
Tinha o banho de cachoeira
Aproveitava o momento
Que papai saia pra feira
Fugindo as escondidas,
Mãe falava: E “cabroeira”!
Meu irmão tinha um pião
Que não deixava eu pegar,
Para ele precioso
Por que veio a ganhar
Da tia lá de Natal
Que veio nos visitar.
Eu brinquei com roladeira
Do meu irmão emprestada,
Era feita com uma lata
Com um cordão nela atada
Cheia de pedra e arreia
Para ficar bem pesada.
Também cheguei a brincar
Com carrinho rolimã,
Esse era do meu primo
Igualzinho meu irmão
Que dos brinquedos cuidava
Com zelo e devoção.
Tinha as camas de gato
Que era feito com cordão
Alinhava todos os dedos
Usando as duas mãos,
Tive também corrupio
Que era um grande botão.
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Fiz roupinhas de bonecas
Costuradas com retalhos,
Fiz cobrinha colorida
Esculpida em um galho.
Vejo o brincar de hoje
Diferente, quase falho.
Outro jeito de brincar
Era contação de história,
Contada pela família,
Isso não sai da memória,
Era momento sagrado,
Para mim era de glória.
Hoje criança brinca
Usando tecnologia
Não tem o olhar do outro,
Para mim é agonia.
As famílias perdem vínculo
É triste ver o dia a dia.
Hoje aconselho os pais
Aos filhos incentivar
De ir brincar com o outro,
De se socializar,
De construir um brinquedo,
Ter amigos e conversar.
Magaly Holanda
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Os encantos de Natal e seus valores históricos e culturais, belezas naturais e sua gente
Vera Lúcia Barreto
Deus com sua grandeza
E poder celestial
Seu amor infinito
Coração sem igual
Trouxe com toda certeza
Os encantos e belezas
Para nossa capital.

É com orgulho e amor
Que vou lhe apresentar
Aproveitar o momento
Também para lhe convidar
Para conhecer Natal
Essa terra potiguar.

Um presente para nós
Troféu que veio do céu
Nossa terra é tão boa
Que emana leite e mel
Nas páginas da literatura
Do precioso cordel.

Amada pelos poetas
Por seus encantos e belezas
Iluminada pelo sol
Que representa a riqueza
Colorida com o verde
Dessa vasta natureza.

REVISTA BARBANTE - 242

Banhada pelo oceano
Temperada com o sal
Enfeitada com a xanana
A linda flor de Natal
Cercada de belas praias
Um belíssimo litoral.

Atraente e importante
Se destaca em quase tudo
O que estou falando
Não é nem um absurdo
Exaltada e respeitada
Pelo mestre Cascudo.

Luís da Câmara Cascudo
Um brasileiro feliz
Um dos maiores folcloristas
Que houve em nosso país
Fruto da nossa terra
Folha, caule e raiz.

Nossa querida Natal
Tem vocação estrelar
A Fortaleza dos Reis Magos
Faz a cidade brilhar
Iluminando toda orla
Com a magia do mar.

Natal lembra nascimento
Sinônimo de alegria
Ferramenta para o amor
Instrumento da poesia
Conhecida como José
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Popular como Maria.

Por outro lado tem sido
Bastante inovadora
Pioneira, oceânica
E até transformadora
Ainda no lado ‘romântica’
Sedutora e acolhedora.

Atribui as qualidades
De uma cidade mulher
Detalhista, delicada
Atraente só quem é
Amada pelo rei sol
Beijada pela maré.

Teve muitos nomes
Até chegar o original
Simples, complicados
Até internacional
Como New Amsterdam
Definitivamente Natal.

Também ganhou apelidos
Totalmente em harmonia
Como noiva do sol
Que ganhou a simpatia
Sugerido por Cascudo
Com muita sabedoria.

25 de dezembro de 1599
A cidade estava criada
Para selar essa data
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A missa era rezada
Natal já nasce cidade
Feliz e abençoada.

Simples e sem ministério
Pronta para se amar
Teve um canto para nascer
Um cruzeiro para rezar
Um rio para o sustento
Uma santa para adorar.

O rio que estou falando
É o Rio Potengi
Significa rio dos camarões
Na linguagem tupi
Marcando a presença indígena
Quando esteve por aqui.

Poderoso e mediador
Deslumbra seus habitantes
Tem a função de unir
Por isso é tão importante
Com suas águas douradas
Encanta seus visitantes.

Mágico e alquimista
Fonte de inspiração
Toca a alma do artista
Se transforma em canção
Penetra dentro do peito
E renasce no coração.
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O famoso pôr do sol
É um espetáculo a mais
Seus raios são como fogo
Incendiando os manguezais
Sobre as águas serenas
Em direção ao cais.

Natal é mundo encantado
De talentos e valores
Que fazem canções marinhas
Que cantam os seus amores
Artistas pintam marinas
Com a poesia das cores.

A pesca também faz parte
De sua biografia
Cantigas de bendizer
Exaltam com harmonia
Cantigas de maldizer
Criticas com sabedoria.

Da Ponte Newton Navarro
Uma visão poderosa
Sentido em nossa pele
Uma brisa bem gostosa
Vamos curtir e amar
Praias maravilhosas.

A bela praia do forte
Do meio e dos artistas
Dezenas de hotéis de luxo
Para receber os turistas
Na fantástica via costeira
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Um colírio para a vista.

Chegamos em Ponta Negra
O nosso cartão postal
Lugar mágico e encantado
É o melhor de Natal
E o Morro do Careca
Não existe outro igual.

Natal atrai outras praias
Vamos nos divertir
Muriú e Jacumã
Maxaranguape e Pitangui
Barra do Rio, Genipabu
Tibau do Sul e Pirangi.

Todas privilegiadas
Com riquezas naturais
Lagoas, morros e dunas
Cachoeiras e coqueirais
Em Genipabu, as dunas
Na Redinha, os manguezais.

Em Pirangi, maravilhas
Com a rica gastronomia
A beleza dos parrachos
Passeios durante o dia
A noite o encantamento
Com a música e a poesia.

Praia para todos os gostos
Com suas peculiaridades
Pipa é uma festa
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Uma diversidade
De falas, costumes e sotaques
Com muita naturalidade.

Como posso encerrar
Sem mostrar para você
A nossa floresta urbana
Razão do nosso viver
Quando visitar Natal
Não deixe de conhecer.

Primeiro o colorido
Do verde apaixonante
Na proximidade do mar
São árvores dominantes
Marcando seu território
Extremamente importante.

Saudável pelo ar puro
Que dá vida a humanidade
Pela fauna e a flora
E toda diversidade
Esse é o Parque das Dunas
Que tem em nossa cidade.

Bastante conhecido
Por “Bosque dos Namorados”
Um paraíso ecológico
Cuidado e preservado
Símbolo do amor e da vida
Lugar dos apaixonados.
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Biografia
Vera Lucia Barreto nasceu em 30 de junho de 1962, em Ceará Mirim-RN. Filha de João Batista de
Lima e Maria Pereira de Lima. Poetisa escritora com formação na área de educação iniciou seus escritos em
1999, com uma linguagem simples, porém poética, procurando destacar a nossa história: falando sobre as datas
comemorativas, personagens que marcaram épocas, os caminhos que nos leva ao conhecimento, das viagens
realizadas, a fé cristã, e de forma contemporânea descreve ainda das preocupações junto ao meio ambiente.
O seu primeiro livro teve como titulo: “Natal 400 anos”. No ano seguinte lança “Brasil 500 anos”, e
no mesmo ano o livro “um homem bom” homenageando o senador da republica pelo estado do Rio Grande do
Norte, Carlos Alberto de Souza.
Em 2001, se volta para a fé cristã, com o livro, ”Jesus é o caminho”.
Como prova de sua dedicação surgiram outras obras, como: “Ceará Mirim minha terra” (2002), “Alfabetização:
a luz do saber” (2003), “poema para Diógenes” (2004), “Aluízio Alves: o maior político de todos os tempos”
(2005), “Pipoca: um palhaço solidário” (2007), “Meio ambiente é vida” (2008), “Jesus está voltando” (2009),
“Projeto Vida Nova: viagem a João Pessoa” (2010), “O Planeta pede socorro” e “Luís da Câmara Cascudo: um
brasileiro feliz em cordel” (2011), “Igreja Batista em Ceará Mirim-RN” e”Assembleia de Deus-Bom Retiro”
(2012), “A Volta de Ciro Pedroza com seu café da manhã” e “Igreja Batista em Ceará Mirim - retiro espiritual
de carnaval” (2013).
As suas obras sempre lhe deram lugar de destaque, a exemplo, chegando a ser eleita a melhor poetisa
durante cinco anos em pesquisa realizada pela rádio (106 FM), participou de varias exposições junto as escolas
da rede privada e publica como também junto a Caixa Econômica Federal
Porém, pode-se dizer que Vera Lucia Barreto se imortalizara junto a nossa história, pois quem contribui
para a cultura nunca será esquecido.

Prof. Esp. Francisco Morais
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Crônica
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MEU MUNDO ENCANTADO DOS VERSOS
Lúcia Eneida Ferreira Moreira
O ano era 1968 e eu tinha apenas oito anos quando a minha professora, Dona
Eulália, me encaminhou para o mundo encantado dos versos, através de uma poesia linda
“Minha Mãezinha” de José Guilherme de Araújo Jorge que ela me fez decorar e declamar
na festa do Dia das Mães da escola. Apesar da minha timidez, estava eu declamando para
um auditório lotado de mães com lágrimas nos olhos, exceto a minha que lá não estava pois
trabalhava e era funcionária exemplar.
Não sei explicar a razão, mas a verdade é que eu me transformava, deixava a
timidez de lado e declamava com muita desenvoltura. E assim, durante todo o ano, em todas
as datas comemorativas, eu era convidada para recitar poesias.
		
Em outubro daquele ano, no Dia do Professor, resolvi agradecer a Dona Eulália
declamando o poema “Anjo Bom”, da autoria de Martins d’Alvarez. Pedi licença à professora,
fui à frente da sala e abri o vozeirão. Dessa vez eu caprichei mais ainda. Como sempre, havia
decorado todo o poema. Reforcei em cada gesto e a professora agradeceu muito emocionada.
		
No ano seguinte, em uma festa do colégio, onde estavam presentes o governador
do estado e autoridades religiosas, declamei “O Primeiro Passo de Jesus” e na Semana da
Pátria, em plena ditadura militar, colocaram-me ao lado da bandeira do Brasil recitando “A
Lição de Pedrinho”, de Horácio de Sousa Coutinho.
		
Desde essa época, com apenas nove anos, comecei a rabiscar meus primeiros
versos que depois foram extraviados, juntamente com a minha pasta de poesias.
		
Cresci, casei e devido aos afazeres domésticos, filhos e muito trabalho, lecionando
em duas escolas, deixei a poesia “de lado”, mas quando me aposentei, com disponibilidade
e emoção à flor da pele pude resgatar o gosto pela poesia passando a externar do âmago do
meu ser lembranças, emoções e sensações que são transbordadas e passei a registrá-las. Meus
versos são simples, mas vêm do coração. São palavras que emanam do fundo da minha alma e
teimam em pular para o papel ... são as minhas CONFISSÕES.				
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Carta
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Natal-RN, 01 de outubro de 2019.
Carta a um menino de rua.
Querido menino,
Ontem vi você deitado no chão frio de uma calçada da minha cidade. Você não tinha cobertor,
estava descalço e as suas roupas sujas. O meu coração ficou apertado. Tive vontade de trazerlhe para casa, mas não pude. Tive vontade de acordar você e convidá-lo a brincarmos de
esconde-esconde, tica, empinar pipa, bilocas e tantas outras brincadeiras que você talvez nunca
tenha brincado, porém fiquei parada dentro do meu carro de luxo aguardando o semáforo abrir.
O que eu podia ter feito por você? Muitas coisas, mas nada fiz. Talvez hoje você estivesse
numa escola estudando lições de geografia e português. Talvez hoje você tivesse um monte de
amiguinhos para trocar figurinhas e talvez você não sentisse mais frio. Peço desculpas a você,
meu menino, sou uma daquelas pessoas que têm medo de parar nos semáforos das grandes
avenidas e ser assaltada por um dos seus; o semáforo abriu e eu o deixei para trás, contudo
dentro de mim um sentimento de abandono e angústia tocava a minha alma, por isso voltei.
No prédio onde moro tem muitas crianças com roupas de grige e tênias de marca, elas nunca
precisaramm dormir no chão frio igual a você e me pergunto por que há meninos de rua? Você
deveria ter um lar, escola e amiguinhos para brincar. Toda criança tem direito a uma vida
digna. Toda criança tem direito a brincar e estudar. Por que lhe negaram esse direito? O que
a rua está lhe ensinando, menininho? Se eu pudesse ao menos livrar-me desse preconceito e
medo de menino de rua que tanto me assusta viria todas as noites contar histórias para você.
Sabe, eu amo crianças. Não conisgo ver seu rosto, penso que seja angelical e os seus olhos
devem ter esperança, pois sei que todo menino de rua pensa em ser jogador de futebol para
ganhar muito dinheiro e ficar rico logo. Ah! Se eu pudesse te levar comigo!
Estou aqui e você não pode me ouvir e nem me ver. Dorme em sono profundo. Eu vou cobrirlhe com este cobertor que trouxe de casa e vou lhe deixar comida e água mineral para você
beber. Também deixo ao seu lado esta singela cartinha. Se pudesse levaria você para morar
comigo, mas não posso. Tenho muitos compromissos e cuidar de uma criança atrapalharia a
minha vida inútil de quem só pensa em si mesma, sei que deveria pensar mais no próximo. A
noite está fria e vai chover daquui a pouco. Preciso ir embora para não molhar o meu vestido
novo que comprei ontem no shopping. Estão chegando outros meninos para dormirem junto
com você, eles me assustam, tenho que ir!
No dia das crianças voltarei aqui com um presente para você. Não sei ainda o que comprar,
mas prometo que volto. Durma bem esta noite. E saiba que estou pensando em você e quem
sabe, um dia, eu levo você para minha casa... quem sabe um dia.
Um abraço,
Rosângela Trajano.
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Ensaio
REVISTA BARBANTE - 254

INFÂNCIA
Eliza Moreira

Com o passar dos tempos cabe lembrar que o período infantil se faz necessário
que os adultos deixem as crianças vivenciar seu período, numa percepção que a
criança possa saborear seu tempo sem pular etapas. É nesse sentido que se atrela
suas fases de vida e a criança se transforma num adulto antecipadamente. Assim
sendo, a humanidade vive hoje o dilema de uma infância-adulta, pois os próprios
pais na ansiedade de ver seu filho grande atribui a sua criança estereótipo de adulto
a criança na sua fantasia de querer ser grande se esforça para ser adulto e os adultos
acham interessante o pequeno ser grande ou imitar.
Daí a importância de conhecer o que é mesmo a infância? Que é o período
de crescimento que vai do nascimento à puberdade, de zero a doze anos. E neste
período o seu desenvolvimento deve ser assegurado para ser bem desenvolvido,
assim se gera uma grande expectativa no ser tão pequeno em que a mãe segura em
seus braços e nele a troca de olhares na hora da amamentação. Como diz este autor:
Desde os nossos primeiros contatos com o mundo, percebemos o calor e o
aconchego de um berço diferentemente das mesmas sensações provocadas
pelos braços carinhosos que nos enlaçam [...] o toque macio de mãos ou de
um pano como se integram à nossa pele. E o cheiro do peito e a pulsação
de quem nos amamentam ou abraça podem ser convites à satisfação ou
rechaço. Começamos assim a compreender, a dar sentido ao que e a quem
nos cerca. Esses também são os primeiros passos para aprender a ler
(MARTINS, 1994, p.11).

Por detrás desta atitude há um olhar muito especial daqueles que o ama
e quer que o processo de transformação da criança seja de forma carinhosa e
cuidadosamente evoluindo bons resultados para a criança crescer um ser saudável
conquistando seu espaço. Por fim, frisamos que os adultos busquem se inteirar dos
direitos e deveres de suas crianças ainda na infância.
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Poemas
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UTOPIA EM VERDE E AMARELO

O meu Brasil é humano...
É soberano em território,
É livre de violência,
Respeita as diferenças.

O meu Brasil é educado...
É muito bem alfabetizado
É estudioso, inteligente,
Gigante pela própria língua.

O meu Brasil é liberto...
Não há corrupção,
Não existe trocas de favores,
Nem silêncios que são comprados.

O meu Brasil é poético...
Onde o verde é mais verde!
A água é pura e farta,
E o ar está longe da poluição.

Ah! Brasil! Quando os seus poderes?

Clécia Santos
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ESCONDE ESCONDE
Bem perto, mas distante
Uma brincadeira de criança
Levo para a vida, na lembrança...
Era chamada pique-esconde
As meninas corriam para longe
Enquanto outra, contava até trinta.
A árvore era usada por todas
Nessa luta de esconde-esconde,
Sobrava para a achada de sempre.
Ah! As brincadeiras de crianças!
Gosto e sabor da saudade...
Cheiro maravilhoso da amizade!
Clécia Santos
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ME CHAMO CRIANÇA
Colly Holanda
Gosto de brincar
De picula, cabra cega, de ciranda e até de três, três passará.
ME CHAMO CRIANÇA
Adoro ouvir estorinhas de reinos encantados:
Chapeuzinho vermelho,
Rapunzel,
Branca de neve,
E até de Cinderela.
MEU NOME É CRIANÇA,
Gosto de ciranda,
De tomar sorvete,
De bolo de chocolate, pudim,
Gosto de marmelada e goiabada.
MEU NOME É CRIANÇA
Acredito em papai Noel,
Na fada do dente,
No lobisomem, na mula sem cabeça, e até no lobo mau.
MEU NOME É CRIANÇA
Tenho fantasias e sonhos.
Não me diga que não devo sonhar.
MEU NOME É CRIANÇA
Acredito num mundo melhor,
No respeito, no amor, e até sonho que somos todos irmãos.
MEU NOME É CRIANÇA,
e me encanta esse teu desejo de me encantar.
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VAMOS BRINCAR?
Cabra cega, ioiô
Bola de gude, casa de boneca, Boca de fôrno...
De tudo vivo a sonhar.
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BRINCADEIRAS DE CRIANÇAS
Colly Holanda
Ai, que saudades me dá
Pular amarelinha,
Jogar peteca, pião, iôiô e bola de gude...
Bonecas, trenzinho e carrinho...
Brincar de roda e de cirandinha,
Passar o anel, depois casinha...
Com nossos amiguinhos.
Sem internet
E televisão...
Feliz. Era nossa diversão!
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Tô pios
- o que foi Lucas?
- meu nome não é Lucas, meu nome é Lulu!
- O que foi? Você tá chateado porque?
- Bem!? O que é?
- Lulu! Fala pra mamãe!
- Laisna brigou com você?
- Foi Lindson?
- Porque você não diz porque tá triste?
- tô pios!
- Ãh?! Como?! O que é isso?
- Pixiu!!!!!
A obediência de Lulu aos irmãos era linda!
Estávamos numa divertida conversa, em que Laisna e Lindson contavam um fato inusitado
para a mãe, e Lucas pedia:
- Deixa eu falar!
- Deixa eu falar!
- PSIU!
Não lhe davam a vez, ele ficou triste, mas não esbravejou!
Mamãe ama, muito!!!!!!!!
Dami Lima
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TERCETO
Eliza Moreira
Eu sou uma criança
E atendo os estímulos
Para crescer na confiança.
Nas muitas emoções
Eu confio nos adultos
Para se ter conexões.
Meus pais dizem: eu sou especial
No crescimento vai florir
Um adulto excepcional.
Na vivencia de um lar
Onde brinco e faço festa
No meu favorito lugar.
As brincadeiras sempre presentes
Atraindo outras crianças
Famílias, colegas e parentes.
E seguindo os passos seu
De uma criança aprendiz
Atendendo o povo meu.
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POESIA
Eliza Moreira
Cada ser humano
Tem sua evolução
Tem também o seu perfil
Tem a sua educação.
A infância se eterniza
Num poder angelical
Com suas características
Em um lar maternal.
Da infância brota a essência
Edificando o seu ser
Desenvolvendo a presença
Na família para viver.
O direito da criança
Numa visão original
Usufruir com esperança
Faz um bem espiritual.
A família que edifica
Realiza seus primeiros gestos
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Favorecendo em sua vida
Na infância o manifesto.
A família que educa
Um indivíduo a ser amado
Direitos e deveres, não de adultos
Período, a ser emanado.
Os pais no seu papel principal
São as primeiras referencias
Para formar a criança
Diante de suas competências.
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Encontro divino
Não dar para dividir a primavera
do verão, quando teus olhos
me acordam o coração.
Outra energia se refaz
E teu corpo é meu leito de paz.
Não há chuvas que encubram
a beleza do teu sol de bondade
Tua presença me aviva a esperança, como canção de felicidade.
Tuas mãos me abençoam com tua generosa alegria
Sou grata por esse encontro reviver
Por teu corpo/luz que amorosidade irradia
Como ciranda de pétalas
de um girassol a florescer
Não há barreiras para quem mergulha na imensidão desse amor
Existem apenas possibilidades
de graça e louvor.
Que os seres acordem e percebam a dádiva de se amarem
Como janelas abertas
Que em perfume se doem
De Corpo/almas com a vida
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Que bailem em harmonia como sinfonia
Que toquem-se e amem-se como a andorinha e o por do sol em poesia!
Eva Potiguar.
Do Casulo à Borboleta
Nova edição. 2019
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O CARRINHO
                                                                    Fátima Leite
Meu carrinho vermelhinho
Que eu ganhei do meu papai,
Todos os dias se ouviam
Meus insistentes: ai, ai, ai!
Eu perdia o meu carrinho...
Ele era pequenininho...
Tão querido e tão amado!
Era muito bem guardado.
Mas eu guardava ele, tadinho,
Em um lugar bem escondido
Para que ninguém o achasse,
E no final, tinha perdido!

Porém, papai sempre me socorria,
E íamos juntos procurar...
Quando achávamos ele ria
E dizia: encontre um bom lugar para guardar!
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SONETO DA SAUDADE
Fátima leite

Um dia, ensinaste-me a andar, a falar, a amar.
Compartilhaste comigo a tua comida, o teu abrigo, teu ombro amigo.
Herdei de ti, a tua coragem, hombridade e camaradagem.
Então, no final da minha infância,
Dentro da minha ignorância, o Senhor Deus eu não compreendi:
Ele levou o meu pai, eu o perdi!
Depois de uma longa doença, apesar de muita fé e crença,
Chegou o dia da despedida, e Deus decretou sua ida!
A vida continuou com imensa lacuna e muita dor.
Procurei compreender os desígnios do Senhor...
Hoje muito lhe agradeço todo o amor.
Pois ontem era o meu genitor, hoje é o meu protetor.
Eu dedico primeiramente a Deus e depois ao senhor,
Todas as minhas conquistas e vitórias com muito amor
Pai!
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CRIANÇAS
						                            Fátima Leite
Crianças, sinônimo de esperança
Verdadeiros anjos de Deus!
Inocentes pequeninos
Enviados pelos seus.
Para que nós ensinemos
Os valores seus e meus
E juntos possamos aprender
A caminhar, a crescer e a viver!
E assim unidos aprendamos
A caminhar pela vida,
A galgar de degraus em degraus,
Em busca de uma saída.
À procura de um caminho,
De um pouco de sorte, na realidade,
Para que possamos ajuda-las
Nesse mundo de maldade
A encontrar um pedacinho
Dessa estrada, de um cantinho,
De um lugar chamado:
Felicidade!
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LILI, A BONECA FELIZ
                                                                                		
  
Lili é uma boneca
De vestidinho de chita,
Com cabelinhos de tranças
Feitos por dona Rita.
Chegou em noite de chuva,
Pra alegrar a criançada,
Foi encontrada no lixo
Junto com uvas, toda lambuzada!
Pela manhã Lili
Foi tomar um belo banho,
Ganhou uma roupinha nova,
Aumentou até de tamanho!
Lili era muito triste,
Pois fora jogada fora.
Mas encontrou a felicidade
Na casa onde mora agora.
Foi recebida com muita alegria
Pelas cinco filhas de dona Rita,
Recebeu amor, roupa nova,
E um belo laço de fita!
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Fátima Leite

Quem amarrou as suas tranças
Foi uma das filhas de dona Rita,
Toda enfeitada daquele jeito
Ficou se sentindo rica!
Agora vive feliz
Rodeada de amor!
Brinca muito todo dia,
Tem família e tem valor!
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BRINCADEIRAS DE CRIANÇA

O tempo passa
Elas se vão...
Algumas resistem
Outras não!

Cadê as brincadeiras de rodas
As cirandas cirandinha?
O famoso pau no gato
De Jesus a Terezinha?

Roda, roda peãozinho
Passa anel, amarelinha?
Gira, gira bambolê
No Tila, as biloquinhas?

O TOC, TOC de pedrinhas
No escravo de Jó a cantar?
A temida batata quente
Pega, pega a amarelinha?

Cadê? Cadê?
As crianças de mãos dadas
Em calçadas a brincar?
Em grupos interagindo
Sem num canto se isolar?

Cadê? Cadê?
O criativo telefone sem fio
Em círculos a dialogar?
A alegre corrida de saco
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Cai aqui... Cai acolá?

Sumiu a boneca Suzy
A Barbie, o meu Bebê...
As lindas bonecas de panos
Carro de latinha, roladeiras
Hoje quase ninguém vê...

Cadê? Cadê?

Fatuca Silva - 2018
E viva as brincadeiras saudáveis!
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VIDA DE CRIANÇA

Toda criança precisa
Ter alguém para brincar
Ter a hora de dormir
Ter a hora pra acordar...

Toda criança precisa
Ter uma boa formação
Ir a escola todo dia
E fazer suas lições...

Toda criança precisa
Dê uma família cuidadosa
Que lhe dê muito carinho
E deixe a vida bem gostosa...

Nenhuma criança precisa
Ter na infância uma profissão
Levantar cedo pra lida
E cumprir uma missão!

O trabalho é para adultos
Não é pra criança não
O trabalho é para aqueles
Que já exercem uma função!

Fatuca Silva - 2019
Diga não ao trabalho infantil!
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SERES DIVINOS... Aos meus netinhos crianças, com carinho!

Toda criança
Traz alegria
Pelo mundo
Espalha magia!

Sem medo de nada
Singela tão pura
Sem dor e sem luto
Sem traço de adulto!

Repleta de sonhos
Em segredos letradas
Sem medo de nada
Também vira fada!

Rega o mundo
Com felicidade
Faz traquinices
Por toda idade!

Brincar pra ela
É a coisa mais séria
Que vida sem graça
Sem a presença dela!

Profª Fatuca - 2014
Parafraseando com Albertina Laufer ( Magia )
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Areia Branca, minha saudade
Nessa ponte sei caminhar
com minhas recordações...
Lembro cada alvorecer,
pois você veio embora comigo.
O sal da minha doce terra/mar
tempera minha vida,
me traz doces lembranças,
afaga meu viver
e me faz rejuvenescer.
Saudades de meus amados pais
que descansam em paz, certos que cumpriram seus deveres...
Saudades de tudo, até dos flêrtes que faziam pulsar corações...
Saudades mimoseáveis.
Aprazíveis e inesquecíveis memórias.
Flauzi
Neidinha
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MENINA SAPECA
Menina sapeca
De riso tímido
E ideias serelepes
Filha única de Maria e José
Com muitos sonhos
Podia ser o que quisesse.
Sempre líder nas brincadeiras
Brincar, correr e pular
Muito pouco podia praticar
Pois sua mãe pelo excesso
De cuidado, estava sempre
Atenta para não se machucar.
Como filha obediente
Para não entristecer
Sua mãe, teria que encontrar
Outra forma de brincar.
Ser professora era a solução
Para ser criança feliz e não se frustrar.
Brincando de ser professora
Diariamente da escola trazia
Sobras de giz e usando
O guarda-roupa, como quadro negro
Levava alguns colegas da vizinhança
Para dentro do quarto que em sala de aula se transformava.
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Agora na rua
A professora ensinava a contar
Brincando, correndo e pulando
ordem e conceitos matemáticos.
Cantando, dramatizando e desfilando
De modo interessante descobriu
Uma forma de ser feliz, sendo eterna aprendiz.

Isinha Loraf
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Caminhando vou
Sigo meu caminho
Rodeada de flor,
no meu destino
preenchendo-me de amor
E assim caminhando vou...
Estrada afora amor adentro,
Caminho de flor
No fio do vento
Cercada de carinho
E contentamento.
É assim que me encontro
Rumo ao amor e ao sabor do vento
Que sopra e me traz
Um cheirinho de flor
Que eu guardo num cantinho
Do meu destino de amor!
E assim... Caminhando vou!

Janycley Fonsêca
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INSPIRAÇÃO...
Um poeta nunca suprime
a poesia do outro, pois sempre será sublime,
e esse continuar exalta a inspiração que do outro fez brotar...
como das veias o correr do sangue
que incessante percorre o caminho do coração
e transforma todos os versos em suave
dedicatória vinda do outro lado pra completar a história!

Janycley Fonsêca
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Pipa brilhante
Com a pipa que fiz
Uma rabiola enorme
E uma estrela cadente
Não uso cerol
Porque machuca a gente
Elas voam no anil desse céu
Contemplo as estrelas
Num brilhante carrossel
O vento sopra forte
E meus sonhos de criança
E brincar e brincar
Com a minha pipa voar...

Jussiara Soares
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Chuva de cores
Qual será a cor?
Amarelo veio iluminar
Ou vermelho
Para esquentar?
Vou pintar o mar
e o céu de anil
O branco nas nuvens
Ou algodãozinho
Marron cor de canela
Pau Brasil e terra
Com o Preto pinto à noite
Escura sem o luar
Vou pintar o verde
Do meu jardinzinho
As folhas das arvores
Pra respirar um arzinho
Quando o arco-íris chegou
A chuva parou
Contemplando todas
As cores no ar, desabrochou.
Jussiara Soares
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Lembranças
Eu me lembro de criança
Do balão e da fogueira
De tudo que é brincadeira
Da paçoca e do quentão
Das mocinhas suspirando
E da fogueira gritando
Nas noites de São João
Jussiara Soares
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Na quitanda do cordel
Na quitanda do cordel
Tem fruta, tem poesia
Você leva um livreto
Se farta em demasia
Degustando os poemas
Com encanto e fantasia.
O caju é uma fruta
Dessa terra nordestina
Dá castanha o ano inteiro
A gostosa cajuína
E o doce do caju
Que tem muita vitamina.

Jussiara Soares
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SOLTANDO PIPAS
Pode ser pipa, papagaio ou gavião.
Depende do vento, brando ou furacão.
Com ela se encanta a criança crescida
Que no meio da rua se prepara pra vida.
Criança com pipa se cerca de encantos
E através dela faz seus olhos brilhando.
Não sabe que a vida nos cerca de dores
E joga na pipa inexistentes temores.
Quem solta pipa tem uma infância feliz,
Faz do papagaio seu amigo aprendiz.
Com ela a criança seus sonhos balança,
No fio de linha que, com outras, ela trança.

Nara Minervino.
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TRAJETÓRIA DA INFÂNCIA
Amanhece.
Entardece.
Anoitece.
Se aborrece,
Se apetece,
Se entristece e
Se esquece,
mas...
não cresce!
Porque deixar a infância
ninguém merece.

Nara Minervino
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NÃO ATIRE O PAU NO GATO
Atirei o pau no gato, pois ele vivia miando,
E, num só salto, muito rápido, o gato saiu pulando,
Foi miar no meu telhado, o meu sono incomodando,
Me fazendo repensar “porque eu dei no bichano”.
Toda noite, agora, acordo e chamo pelo bichinho:
“Venha pra cá, lindo gato! Venha pra cá, seu gatinho!”
Mas o gato, já escaldado, não quer cair na minha mão,
Não sai mais do meu telhado e ainda me dá uma lição:
Quem atira o pau no gato e o gato quer machucar
Vai passar a noite em claro, sem poder nem cochilar.

Nara Minervino
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Reviver
(Regina Gonçalves)
Quero reviver o doce encanto
Acalentar-me nos abraços
Encher-me de guloseimas
E sem culpa
Andar com os pés descalços
Quero pular na pocinha de lama
Depois de banhar-me na chuva
Subir nas árvores frondosas
E por entre a relva molhada
Sentir os cheiros das rosas
Oh que saudade doída
Da minha infância tão magica
Das brincadeiras de roda
Dos joguinhos de queimada
Do terreiro tão vivo
Com alegria da molecada
Como quero reviver
Nesse relance ligeiro
Sentir todos os cheiros
Que a memoria suscita e me fascina
Trazendo a infância vivida
Do meu tempo de menina.
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Perdendo a cabeça
E se eu perder a cabeça
Se eu enlouquecer
Se eu me apaixonar
E com isso tudo perder!?...
Se eu me entregar
Se eu me anestesiar
E jogar tudo para o mundo
E só querer você?!
E se eu deixar tudo pelo prazer
E se eu não mais te ver
Nesse desvario enlouquecer...
Yáscara Samara
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Possível
Yáscara samara
Eu queria tornar tanta coisa possível
Eu queria as vezes me tornar invisível
Eu queria que as pessoas fossem mais racionais
Eu queria ser civilizado como os animais
Eu queria que meus sonhos se tornassem possível
Eu queria que a violência se dissipasse no ar
Eu queria a inocência de uma criança a brincar
Eu queria que a falsidade fosse embora no mar
Eu queria que o amor sempre viesse a reinar
E eu queria sempre a inocência de uma criança a brincar...
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Bailarina
Sou uma bailarina
Que não pode dançar
Mas mexo com as palavras
Faço elas bailar
Fazendo poesias
Para as pessoas alegrar...
Yáscara Samara
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Sorria Sempre
Yáscara Samara
Sorria sempre, sorria! A alegria é a melhor coisa, sorria! Ela contagia, sorria! Mesmo estando
triste, sorria! O sorriso é o cartão-postal, sorria! A harmonia da mística razão de encantar,
sorria! Retribua um sorriso, dê altas gargalhadas do nada, sorria! Dê agora a sua, vai é de
graça, sorria! Ame a vida, seja alegre, sorria! Sempre sorrir, é a melhor maneira de existir...
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Irany Batista ilustrou esta edição.
Reside em Natal-RN é funcionária pública e
fotógrafa profissional.
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