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Editorial
Esta edição de nossa querida revista Barbante encerra as publicações de 2019. Com ela, nossos votos de que 
o ano de 2020 chegue trazendo esperança e paz.

Foi um ano lindo para a revista Barbante! Descobrimos novos escritores, fizemos parcerias com a ALAMP e 
trabalhamos muito para chegarmos ao final deste ano com a nossa última edição cheia de seções recheadas de 
textos belíssimos para você, leitor.

Nesta edição trazemos as seções: artigos, crônicas, contos, cartas, cordéis, ensaios, resenhas, poemas e tirinhas. 

A seção Artigos apresenta uma série de ótimas contribuições, que nos fazem pensar sobre a importância 
da Literatura como forme de se pensar sobre a realidade. Assim, reunimos: Alana Louise Almeida Lima, 
Alexsandra dos Santos Bispo, Eliliane Santos Ferreira, Igor Gonçalves Miranda, Joilda Alves de Oliveira 
e Jeane Carozo Rocha, Joseana Souza da Fonsêca, Luigia De Crescenzo, Sidney Rafael Santana Andrade, 
Tatianne Santos Dantas, Ariane de Medeiros Pereira, Hugo César de Lima Cortês, Maria Joelma Pedro da 
Silva e Cassiano Luiz Soares e Vânia Maria da Silva e José Fernandes Campos Júnior.

Em crônicas, reunimos Ana Paula de Oliveira Gomes e Emecê Garcia.

Na seção contos trazemos Bruna da Silva Alves e Emecê Garcia.

Em cartas, Rosângela Trajano.

Na nossa linda seção de cordéis a brilhante cordelista Rosa Regis de Natal, RN.

A seção ensaios traz os belos Ana Paula de Oliveira Gomes e João da Mata.

Na seção resenhas, Nellihany dos Santos Soares.

A nossa encantadora seção de poemas traz os poetas Aisha Emanuelle, Ana Paula de Oliveira Gomes, Carlos 
Eugenio Vilarinho Fortes, Daniel Bezerra, Diana Pilatti, Eneida Cristinna, Erica Burguinhão, Maria Gabriella, 
JUNNEY, J., Odair Martins, Paula Belmino, Rosa Regis, Valéria Pisauro, Vera Azevedo e Da Mata

E a nossa última seção com as tirinhas de Everton (Pessan) Pereira Santos.

No final desta edição maravilhosa, encontramos o quarto dossiê da ALAMP - Associação Literária e Artística 
de Mulheres Potiguares com várias seções.

As ilustrações deste mês são do poeta e artista plástico João Andrade de Natal, Rio Grande do Norte, que 
gentilmente nos cedeu seus quadros para abrilhantar esta edição. 

Boas leituras!
As editoras
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O OLHAR E A IMAGEM: OS MITOS DE NARCISO, MEDUSA E PIGMALEÃO EM “AS 
MÁSCARAS DE TÉIA”, DE SALMA FERRAZ

Alana Louise Almeida Lima1

As relações entre Mito e Literatura são constantemente retomadas na Literatura ocidental e são 
atualizados nas narrativas por meio de diversas práticas intertextuais. Um desses exemplos é o conto “As 
máscaras de Téia”, de Salma Ferraz, sobre o qual nos debruçaremos com o intuito de investigar como figuras 
da mitologia greco-romana são mobilizadas na construção da narrativa. Nós nos valeremos das reflexões de 
Marta Cordeiro (2015) sobre as figuras paradigmáticas de Narciso, Medusa e Pigmaleão, pois partimos da 
ideia de que são essas figuras e as imagens evocadas por elas que contribuem para a construção do sentido da 
narrativa, e usaremos da categoria Intertextualidade nos termos de Samoyault – ou seja, a intertextualidade 
enquanto memória da literatura.

Salma Ferraz é crítica, ensaísta e professora associada de Literatura Portuguesa da Universidade 
Federal de Santa Catarina e atua na linha de Teopoética. Tem diversos livros de crítica literária e ficção, dentre 
os quais temos A ceia dos mortos. Publicado em 2012, é um livro composto por seis contos, nos quais a morte 
é a presença-ausência constante. Para este trabalho, vamos falar sobre o conto “As máscaras de Téia”, em que 
o narrador faz uma série de referências a várias figuras da mitologia greco-romana, tais como Cloto, Laquesis, 
Vênus, Medusa, Narciso, Vulcano etc., além de Galatéia e Pigmaleão, que na narrativa assumem os nomes de 
Téia e Pig. Entretanto, focalizaremos as imagens de Medusa, Narciso e Pigmaleão, pois acreditamos que são 
elas, principalmente, que se manifestam como as imagens que sustentam o enredo. 

Assim, o conto se apropria desses elementos para recompor na “Ilha da Magia”2, local onde se passa 
a história de amor entre Galatéia e Pigmaleão – chamados pelo narrador de Téia e Pig, respectivamente. 
Antecipa um pouco da trágica história por vir ao contar da origem do nome do estado de Santa Catarina, 
trazendo à tona um teor mítico do passado do lugar onde se passa a narrativa. 

Na praia da Barra da Lagoa vivia Téia, que era escandalosamente bela. Nos anos 1970, chega para 
morar naquela praia o jovem escultor de origem grega Justus Pigmaleão, chamados por todos de Pig, o justo. 
Caminhando na praia, conhece Galatéia, a qual convida para seu ateliê. Téia pede para que seu rosto seja 
esculpido, no que Pig concorda, desde que só ele pudesse esculpi-lo. Ele se apaixona por Téia – ou melhor, 
pela sua beleza – e lutava para transpor sua beleza à pedra-sabão com suas mãos. 

Daí em diante, obcecado, tentava moldar o rosto da amante em máscaras e mais máscaras, fosse em 
cobre, mármore, pedra-sabão etc., tornando-se escravo da beleza de Téia, ansiando se tornar proprietário 
definitivo daquele rosto. Entretanto, um amigo de infância de Téia, Leandro, retorna para a Ilha para montar 
uma pousada na praia. Quando mais jovens, suas respectivas famílias ansiavam por um casamento deles. Com 
o retorno de Leandro, e sabendo Téia que ele herdara uma pequena fortuna, eles iniciam um relacionamento 
e ela termina a relação com Pig. Este entrega-se ao sofrimento e continuava a fazer máscaras de seu rosto, 
que suas mãos já conheciam de cor. Em um desses momentos na praia, modelou o rosto de Téia na areia. 

1  Mestranda em Estudos Literários, no Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de 
Sergipe.
2  Um apelido de Florianópolis, capital de Santa Catarina.  
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Caminhando na praia, Téia encontra a escultura e decide ir à casa de Pig. Lá, vê as várias máscaras de seu rosto 
e fica encantada pelo fato de sua beleza ter sido perpetuada pelo homem que a amava. Ela decide visitá-lo e 
o faz prometer esculpi-la bela por toda a vida dele, com o que ele concorda. Depois ela se casa com Leandro. 
Passam-se vários anos. Téia continuava a caminhar na praia e seu rosto mantém exatamente a jovialidade 
e beleza, ainda que seu corpo tivesse sofrido os males do tempo, Leandro, seu marido, idolatra o seu rosto, 
considerava-o uma “catedral digna de sagrada reverência”. 

Enquanto isso, Pig vivia isolado, nunca mais amou nenhuma outra mulher, e continuava a fazer 
mais e mais máscaras de Téia. Até que um dia, até tarde da noite, Pig trabalhou no que ele considerava ser 
sua obra-prima. Trancou bem sua casa e saiu para a praia, levando consigo um enorme facão afiadíssimo. 
Na beira do mar, mergulhou suas mãos violentamente sobre a faca, cortando-as e morrendo e seguida. No 
mesmo momento, Leandro, ao acordar e beijar sua esposa, percebeu que o rosto de Téia se modificara: sai em 
desespero pela praia afirmando ter uma mulher horrível no lugar de sua mulher. Os pescadores encontram a 
casinha do artesão com todas as quase cem máscaras destruídas, exceto uma, justamente a de que Teia mais 
gostava; entretanto, essa máscara estava deformada, cheia de marcas, rugas e verrugas: antes de morrer, ele a 
deformara fantasticamente, transformando-a num verdadeiro monstro. 

A pedido dele em um bilhete, os pescadores colocam o corpo de Pig numa canoa enviada ao mar e 
nunca mais foi encontrado. Leandro passou por uma grande crise de depressão e morreu afogado ao tentar 
cruzar um canal da Lagoa da Conceição. Téia, monstruosamente enrugada e enlouquecida, passa a viver numa 
praia deserta só. Téia deixa uma filha, que tem 28 anos, chamada Helena, e exibe um rosto tão belo quanto o 
da mãe. 

Entendemos que o conto focaliza a extrema beleza de Téia e sua duplicação nas máscaras, ou seja, 
a relação entre uma “mulher real” e uma “mulher-imagem”. O narrador evoca, assim, algumas figuras 
mitológicas, como a própria Galatéia e Pigmaleão, assim como Narciso e Medusa, cujas histórias também se 
centralizam na relação entre o “real” e a “imagem”. É importante enfatizar aqui a relação intertextual que o 
conto mantém com os mitos coletados por Ovídio no livro Metamorfoses, no qual podemos encontrar histórias 
referentes àquelas figuras. O próprio narrador do conto faz uma referência à obra de Ovídio: “Sinto a estória 
surgindo, mas ainda em estado larvar, se enroscando sem encontrar a metamorfose certa. Escrevo sentindo e 
isso é difícil” (FERRAZ, 2012, p. 42-3 – grifo nosso).

De acordo com Samoyault (2008), “a literatura se escreve com a lembrança daquilo que é, daquilo que 
foi” (p. 52). Assim, a intertextualidade é uma movimentação da memória, que funciona através de um certo 
número de procedimentos de retomadas que evocam e fazem aparecer o intertexto. Partindo das formulações 
de Gerard Genette, Samoyault distingue algumas práticas intertextuais, tais como a paródia e o pastiche, 
sendo a primeira caracterizada pelo movimento de transformação, enquanto a segunda pela imitação. Em 
nossa análise, partimos da ideia de que o conto “As máscaras de Téia” parodia os textos de Ovídio, pois 
é característica da paródia transformar “uma obra precedente, seja para caricaturá-la, seja para reutilizá-la, 
transpondo-a. Mas qualquer que seja a transformação ou a deformação, ela exibe sempre um liame direto com 
a literatura existente” (SAMOYAULT, 2008, p. 53). É importante destacar que se o conto de Salma Ferraz 
parodia Metamorfoses de Ovídio, ele o faz não para caricaturá-lo ou torná-lo menor, mas o reutiliza, o transpõe 
e o transforma: ele os atualiza e os retoma para evocar e criar imagens mais nítidas de seus personagens. 

Essa retomada da mitologia greco-romana também se manifesta de outras formas, tais como na recriação 
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de um passado mítico de Santa Catarina, onde se passa a história, assim como a antecipação do destino trágico 
dos protagonistas por parte do narrador: “Seu pai retirou esse nome [o de Galatéia] de um antigo livro de 
pinturas e gravuras. Sem saber, com esse nome, ele traçara antecipadamente o destino de sua filha” (FERRAZ, 
2012, p. 43). O mesmo se dá ao final do conto com a informação de que a filha de Téia se chama Helena, 
remetendo à figura mítica conhecida por ser mulher mais bela existente, dando a entender que o destino trágico 
da mãe pode se perpetuar ao longo das gerações.  Referindo-se ao destino de Pig, diz o narrador: 

Ele [Pig] caminhava, tal como Édipo, sem saber, de encontro à moira. Cloto, uma das pálidas 
parcas, era eficiente em seu incansável trabalho: em sua velha e enferrujada roca prendeu, nesse 
momento, os confusos fios de lã e cânhamo para todos aqueles que estão predestinados a ser 
desgraçados (FERRAZ, 2012, p. 43).

Para este trabalho, nossos esforços se centrarão em analisar a relação entre o ente real e sua imagem 
no conto. Para isso, trataremos de como as figuras de Narciso, Medusa e Pigmaleão/Galatéia são retomadas 
no texto a partir do proposto no artigo de Marta Cordeiro (2015) intitulado “Do Efeito ao Paradigma: Narciso, 
Medusa e Pigmalião”, que busca analisar a relação entre espectadores e as imagens a partir das figuras 
paradigmáticas dos personagens citados. Nessas três figuras, percebe-se “(…) a ilusão de vida no reflexo de 
Narciso, o poder do olhar de Medusa, a excelência da escultura de Galatéia” (CORDEIRO, 2015, p. 159), 
cujos paradigmas se manifestam também no conto. 

Comecemos pelo mito de Pigmaleão e Galatéia, diretamente retomado nos nomes dos protagonistas do 
conto. No mito relatado por Ovídio, Pigmaleão é um escultor e que não se sente à vontade para se relacionar 
com as mulheres de seu meio, julgando-as inferiores em seus costumes e em suas belezas. Ele acaba por 
esculpir uma imagem de uma mulher, cuja beleza, forjada por suas próprias mãos, o faz se apaixonar por ela 
perdidamente. É de seu desejo que aquela imagem de mulher se torne real e, assim, Vênus atende seus anseios 
e Galatéia transmuta-se de imagem-escultura para uma mulher real.

No conto, o processo é oposto: Téia é uma mulher real cuja face é reproduzida e esculpida em inúmeras 
máscaras pelas mãos de Pig. Porém, como a figura mítica original de Pigmaleão, Pig se vê capturado na busca 
da essência de uma beleza – e essa busca vai além da superfície da imagem: “Pigmalião teria sido capturado 
por esse gozo que não se pode ver mas permite que algo de essencial do sujeito se mostre, análise que retoma 
a ideia freudiana de uma “verdade particular” velada pela imagem” (CORDEIRO, 2015, p. 154). Assim, Pig, 
na contramão do Pigmaleão do mito, se encontra imerso obcecadamente nessa busca e desejoso reproduzir 
imagens Téias a tal ponto de captar a essência da mulher real, de torná-las a própria Téia mais que a própria 
Téia, ou melhor, um exército de Téias: 

Ao observar as máscaras que fazia, o escultor se lembrava de Vulcano, o artista que tinha o 
poder de dar movimento às suas obras, e que chegou a dotar de inteligência as servas de ouro que 
fizera para cuidar dele próprio. Se tivesse esse poder, ele teria transformado aquelas máscaras 
num exército de Téias exclusivamente para ele. O rapaz percebia que sua idolatria era vaidosa, 
mas seu amor transformava essa fraqueza numa virtude (FERRAZ, 2012, p. 46). 

A busca de Pig por capturar a figura real de Téia nas imagens, nas máscaras, remetem ao papel de 
Perseu no mito de Medusa. No mito narrado por Ovídio, Medusa é uma bela mulher castigada por Atena 
por ter se envolvido com Poseidon, deus do mar. Atena a transforma num monstro cuja cabeça é coberta por 
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víboras, e Perseu é o herói cuja incumbência é a de matá-la. Para cumprir seu intento, Perseu usa seu escudo 
de bronze para refletir a criatura para que ela, enquanto dorme, lhe cortar a cabeça. O poder de Medusa 
depende do olhar deliberado do espectador, e quem olha Medusa é literalmente petrificado. No mito, Perseu 
concentra em si a possibilidade dos humanos de fugirem e domesticar o olhar de Medusa. Perseu torna-se 
um “fazedor de imagens através da utilização dos raios visuais emanados pela cabeça da górgona, agora 
decapitada” (CORDEIRO, 2015, p. 154). Assim, o herói utiliza a representação – um reflexo, uma imagem – 
como forma de retaliação da razão, colocando Medusa diante do seu próprio olhar petrificante e voltando-o 
contra si, encerrando-a num sistema fechado, forçando-a a identificar-se com aquilo que ela agora vê. 

No conto, Téia é uma mulher cujo rosto é descrito como incrivelmente belo e usava sua mágica face 
em instrumento de sedução. Seu rosto “aniquilava de paixão quem ousasse olhar para ele” (FERRAZ, 2012, 
p. 45). Tal poder de aniquilação sobre aqueles que a olham e confrontam sua beleza remete ao poder de 
petrificação do olhar de Medusa, como se pode notar na seguinte passagem:

Alguns pescadores sempre passavam pela casa do artista para ver de perto a beleza das máscaras 
e acariciar o rosto da musa, uma vez que acariciar o modelo era simplesmente impossível. O 
escultor nem ligava para os carinhos que aqueles homens rudes faziam nas máscaras. Eles, 
agradecidos, felicitavam o rapaz por aquele prêmio, em sua simplicidade e sabedoria de velhos 
homens do mar, jamais mirariam diretamente os olhos daquela Medusa. Tinham medo de ser 
petrificados e, afinal, o mar lhes ensinava a fugir do enganador canto das sedutoras sereias 
(FERRAZ, 2012, p. 45-6).

Se no mito Perseu duplica Medusa através do reflexo de sua imagem, no conto Pig duplica a imagem 
de Téia a partir da reprodução de seu rosto nas máscaras por ele produzidas3. É certo que Pig, diferente de 
Perseu, se deixa ser arrebatado pelo rosto e olhar verde-mar de Téia; entretanto, o ato de reproduzir o rosto 
da sua musa em máscaras a coloca em confronto consigo mesma e diante de sua própria consciência. Num 
momento após o rompimento de Téia e Pig, ele, ainda obcecado pela amante, reproduz seu rosto na areia da 
praia. Na manhã seguinte, caminhando pelo mar, Téia se depara com seu próprio rosto modelado na areia, fato 
que a incomoda, mas ao mesmo tempo a leva pedir a Pig que ele permaneça com o trabalho de criar máscaras 
belas de seu rosto:

— Encontrei a escultura de meu rosto da areia da praia…

— Encontraste tua consciência?

— Como assim?

— Só as máscaras dizem a verdade… Desculpa-me… Fui eu… Tu sabes que desgraçadamente 
minhas mãos conhecem de cor o teu semblante. Te desenharia e te esculpiria mesmo que fosse 
cego. Estás malditamente gravada nas palmas das minhas mãos. 

— Tu ainda me amas, não me amas?

— Te amarei para sempre. Não me importa de quem sejas. Teu rosto será sempre meu, só meu 
e de mais ninguém. 

3  É relevante pontuar que a reprodução de Téia se limita às máscaras, ao rosto, enquanto seu corpo não 
exerce nenhum poder em especial sobre Pig ou qualquer outro expectador na narrativa. E é justamente nessa 
replicação do seu rosto que reside o efeito mágico – seu corpo está vulnerável aos efeitos do tempo e da vida, 
enquanto seu rosto é conservado intacto até o momento em que Pig se suicida e destrói todas as máscaras de 
Téia.
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— Tu me disseste que me esculpirias bela enquanto eu fosse tua, não dissesse? (…)

— Tu me esculpirás bela por toda tua vida. Me prometes? (…)

— Sim, amor, enquanto eu for vivo e tiver mãos, te esculpirei, ainda mais bela do que já és 
(FERRAZ, 2012, p. 48).

Nessa passagem, vê-se que Pig encarna a figura mítica de Pigmalião de Ovídio no ato de criar esculturas 
de Téia/Galatéia, mas também a de Perseu ao colocar Téia diante de sua própria imagem, de seu próprio 
reflexo. Ao assumir a propriedade de seu rosto – da duplicação que reflete Téia – Pig antecipa e escreve o 
destino trágico que abaterá Téia, tal como Perseu domina o destino de Medusa ao colocá-la diante de seu 
próprio reflexo: “Esculpir é escrever com o cinzel e as mãos do artista possuíam memória própria. Ele escrevia 
o destino daquela mulher nos rostos que esculpia; era, sem saber um escripintor” (FERRAZ, 2012, p. 45). 

Diante de sua própria imagem, Téia tem seu destino trágico definido ao ser arrebatada pelo seu reflexo 
materializado nas máscaras, mas isso se dá porque ela passa a manter uma relação narcísica com sua própria 
imagem. O mito de Narciso contado por Ovídio trata de “um adolescente muito belo que não viverá sem se 
conhecer, mas que jovens e donzelas se apaixonam por ele sem ser correspondidos” (CORDEIRO, 2015, 
p. 151). Um dia, porém, ao passear pela floresta, Narciso decide beber água no lago e apaixona-se pelo seu 
reflexo nas águas. Não conseguindo abandonar a imagem, acaba por morrer afogado em sua busca. Segundo 
Cordeiro (2015):

É a relação directa entre ver e desejar que se encontra, também, no mito de Narciso onde o 
jovem confunde aquilo que é uma superfície – o reflexo na água – com uma profundidade, 
tornando evidente, numa primeira ocasião, a possibilidade de, em determinadas circunstâncias, 
os humanos serem iludidos pelas características das imagens e serem por elas cativados. No 
momento que procede a tomada de consciência, quando Narciso reconhece estar perante o seu 
reflexo, inicia-se a escolha da imagem em detrimento de qualquer amante vivo, a escolha da 
imagem sobre a Natureza (CORDEIRO, 2015, p. 155). 

É aí que vemos a relação narcísica de Téia com sua própria imagem nas máscaras: ela se vê tragada pela 
sua própria imagem reproduzida nas máscaras. Na tomada de consciência, quando Téia se reconhece diante 
de seu reflexo, ela opta pela imagem em detrimento dela própria, de sua consciência: ela, que não consegue 
abandonar sua própria imagem, acaba por morrer – no caso, enlouquecer e perder toda a sua beleza. Ela 
encarna uma Medusa, que tem poder de petrificar, mas seu movimento narcísico a leva a se petrificar diante 
de sua própria beleza forjada por Pig. É nesse movimento narcisista que o narrador descreve o momento em 
que ela vê seu próprio rosto emoldurado por Pig nas areias da praia: “Naquela manhã, após passar quase uma 
hora olhando para si, a narcisista caminhou com passos rápidos até a casinha do antigo amante” (FERRAZ, 
2012, p. 47-8).  

Portanto, as figuras paradigmáticas de Pigmaleão e Galatéia, de Narciso e Medusa, são evocadas pelo 
narrador para destacar no conto as formas que protagonistas se relacionam com as imagens – no caso, as 
máscaras de Téia – e o abismar-se diante delas que vivem os personagens perante tamanha beleza.  
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A REPRESENTAÇÃO DA VIOLÊNCIA SEXUAL NOS CONTOS “BEATRICE” E “PONTO DE 
ÔNIBUS”, DE LEDA MIRANDA HÜHNE

Alexsandra dos Santos BISPO1

RESUMO: Este artigo tem o intuito de analisar em alguns contos de Leda Miranda Hühne investigando a representação 
da violência sexual contra a mulher. Nesse sentido, serão estudados os contos “Beatrice” e “Ponto de ônibus” reunidos 
na obra Contos Quase Relatos (2012), da referida autora. Para tanto, constituem o corpus teórico as obras: Amor Líquido: 
sobre a fragilidade dos laços humanos (2004), O mal-estar da pós-modernidade (1998) de Zygmunt Bauman, bem como 
A dominação masculina (2002) de Pierre Bourdieu que abordam as relações entre os sexos.

Palavras-chave: Leda Miranda Hühne. Conto brasileiro. Violência Sexual. 

INTRODUÇÃO

Esta pesquisa pretende mostrar que a violência sexual contra as mulheres é uma temática presente em 
alguns contos de Leda Miranda Hühne. A referida autora utilizou alguns contos para problematizar as relações 
sexuais abusivas, violentas, como também para propor reflexões sobre a fragilidade existentes em algumas 
relações amorosas na sociedade. Os contos de Hühne selecionados – “Beatrice” e “Ponto de ônibus” – fazem 
parte da obra Contos Quase Relatos (2012). Livro dividido em duas partes, a primeira denominada “Cantos 
das Heroínas”, composta de 11 contos, e a segunda parte intitulada “Contos Quase Relatos” possui 49 contos, 
somando um total de 60 contos com enfoque em diversos temas, como ciúme, memórias, estupro, preconceito 
racial, machismo, violência sexual, dentre outras temáticas. 

Dada a intenção de igualmente destacar e valorizar a contribuição da autora para a Literatura Brasileira, 
é importante sublinhar aspectos biobibliográficos e integrar ao estudo proposto algumas informações sobre o 
conjunto de sua obra. Hühne nasceu em Natal, Rio Grande do Norte, em 1934, mas cresceu no Rio de Janeiro, 
cidade onde reside até hoje. Aos vinte e três anos formou-se em Filosofia na Universidade Santa Úrsula (USU) 
e passou a lecionar na referida instituição, onde também exerceu cargos administrativos. Professora mestra em 
filosofia pela UFRJ, com a tese O Sentido Hermenêutico da Poesia, e doutora em Letras pela PUC do Rio de 
Janeiro, com a tese de doutorado A Estética Aberta de Mário de Andrade, organizadora de livros didáticos de 
filosofia, autora de diversas obras críticas e literárias, reúne cerca de 90 publicações, entre poemas, romances, 
poemas longos de feição épica, contos e estudos literários. Também fundou a editora UAPÊ – Espaço Cultural 
Barra, editou livros de filosofia, ciências humanas e artes e foi responsável pelo projeto Poesia Viva – jornal, 
revista e saraus, bem como recebeu vários prêmios da UBE – União Brasileira de Escritores (a mais antiga 
associação de escritores do Brasil).

A produção de Leda Miranda Hühne reúne, entre outras: Cartão de Natal; Em memória de um poeta 
anônimo; Ludus; A sobra; Meia-culpa; A cor da terra; As cantilenas do Rei-Rainha; Fim de um Juízo; Porta-
Bandeira; O Jardim Silencioso; Brasilaçu; Mentirosa; Fantasmasia; Coleção Anos Oitenta (10 livros); Poesia 
1  Graduada em Letras/Português pela Universidade Federal de Sergipe. Especialista em Alfabetização e Le-
tramento (FAC). Mestranda em Estudos Literários (UFS). E-mail: <alexsandra.letras@gmail.com>
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Incompleta; A Sombra; Contos Quase Relatos; Apassionada; Asa de Cisne. Leda Hühne produz em alguns 
dos seus contos uma Literatura de caráter militante, que também dá voz à mulher.  

SOBRE “BEATRICE”

Para iniciarmos nossa análise farei um breve resumo de cada conto. No primeiro conto, “Beatrice”, 
temos uma história narrada em primeira pessoa por uma mulher que acabou assassinando um homem. O conto 
apresenta as características das personagens da história que são dois, o casal, cujos nomes são revelados no 
decorrer da história. Beatrice, jovem loura de 20 anos e Juano, 50 anos, de boa aparência, casado e que tinha 
dois filhos, saiam com frequência, às vezes almoçavam juntos e mantinham transas rápidas e inconsequentes, 
porém ninguém exigia nada de ninguém.

Um dia foram ao motel, no final de uma noite, e chegando lá o casal começou a tirar a roupa, o homem 
tomou alguns goles de uísque, e em silêncio deitou na cama. Em seguida a mulher passou a sofrer agressões 
sexuais. Vejamos alguns trechos que demonstram claramente essas agressões:

Ele logo me virou de costas, passou as mãos sobre os cabelos e apertou-as sobre a minha boca 
como se fosse uma mordaça. E com fúria de animal que agarra a presa, caça à laço, começou 
a se esfregar sobre meu corpo. Relinchava feito cavalo, subia e descia, entrava e tirava o 
pênis, estilete a escravejar a pele, a escavar a carne, escancarando o ânus, abrindo feridas até 
o sangue jorrar. Amordaçada, não podia me mover, reclamar, gritar, rugidos irrompiam das 
vísceras, sem escapatória, gemidos travados, lábios trancados e dentes a bater a ponto de se 
quebrar. Tonta, sem nada enxergar, em pleno breu da dor, sentia as pálpebras apertadas, os 
olhos enterrados no travesseiro, o nariz achatado que me deixava sem ar. (HÜHNE, 2012, p. 
80).

Essa questão faz com que pensemos sobre as noções da violência sexual, de como a Literatura disserta 
sobre esse assunto. O caso narrado acima faz com que nós reflitamos sobre essa questão e nos incentiva a falar 
sobre esses casos, bem como algo que precisa ser discutido, denunciado e punido, pois a violência e o abuso 
sexual são problemas sociais. Conforme o decreto nº 4.388, de 25 de setembro de 2002, o qual promulga 
o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional (promulgado no Brasil), especificamente no artigo 7º, 
aborda a agressão sexual, escravatura sexual, prostituição forçada ou qualquer outra forma de violência no 
campo sexual de gravidade comparável como crimes contra a humanidade.

A Lei Maria da Penha, nº 11.340, foi criada em 2006 para prevenir e punir a violência doméstica 
contra as mulheres. Esta lei define vários tipos de violência doméstica e familiar contra as mulheres: violência 
psicológica, violência física, violência sexual, violência patrimonial e violência moral. Nesse primeiro conto 
percebemos a violência física e sexual que Beatrice passa. Vejamos mais alguns fragmentos:

Com a boca passou a mordiscar os seios, dentes afiados de tubarão, a puxar, repuxar, até 
os bicos dos seios estourarem em sangue. Gemia de tanta dor, Deus, como me livrar desse 
vampiro? O carrasco não dava trégua, jogou o travesseiro sobre minha cabeça, quase me 
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sufocando. Não satisfeito de me sugar, morder, rebaixar, atirou o corpo sobre meu corpo, me 
possuiu como fera que agarra para destruir a presa. Ora devagar, ora com força foi penetrando, 
rasgando, esmagando a vagina, falo inchado de tanto triturar a pele, deixou o sangue rolar até 
o uivo do orgasmo. (HÜHNE, 2012, p.81). 

Depois de agredir Beatrice, Juano, quase caindo, tomou o restante da bebida e, estendendo-se na 
cama, acabou pegando no sono. Beatrice correu imediatamente para o banheiro, pois sentia-se suja, porca 
e empapada de sangue. E olhando para o espelho não se reconhecia, assim ela foi tomar banho enquanto a 
cólera do ódio tomava conta do seu corpo amortecido. A cada jato de água que caía sobre suas feridas a ira 
crescia e a vontade de vingança aparecia, pois ela não entendia o porquê de ter sofrido tais abusos. “(...). Sem 
armas na mão, refém, indefesa, traída, vil cilada de amor. Girava a cabeça sem sossego. A ira crescia a cada 
jato d’água que desabava sobre as chagas. Tocava as feridas, frenesi que me aguçava em irritação e comichão.” 
(HÜHNE, 2012, p.82). Ao terminar de tomar banho, uma voz interior falava que ela não podia ser tratada 
como bicho e não revidar da mesma forma, pois nem bicho merecia ser destratado da maneira que ela fora, 
imagine ela. Beatrice com dificuldades foi vestindo sua roupa, enquanto ele roncava, e ao apertar o cinto de 
couro com fivela em sua cintura, ela teve a ideia de matá-lo ali mesmo com o objeto que ela possuía nas mãos.

 

Quando apertei o cinto de couro com fivela na cintura, o ódio gritou: eis o instrumento! 
(...) Hora do bote. Instante em que a luz do ódio brilhou. Eu apanhei o cinto e devagar fui 
enrolando, envolvendo o pescoço do inimigo, zonzo ele se movia, fechava os olhos, tentava 
abrir, resmungava, rosnava, mas a droga impedia que ele saísse da tontura da masmorra. 
(HÜHNE, 2012, p. 83).

Não é de se negar que as histórias literárias nos apresentam os problemas que muitas das vezes existem 
em nossa sociedade, ou seja, é uma reconstrução de nossa realidade. Segundo a Organização Mundial de 
Saúde (OMS, 2005), 35% das mulheres em todo o mundo já sofreram violência físico e/ou sexual praticada 
pelo parceiro íntimo ou violência sexual cometida por algum desconhecido em algum momento da vida. 
Ainda, conforme os estudos, cerca de 120 milhões de garotas em todo o mundo já tiveram relação sexual 
forçada em algum momento de sua vida.

Voltemos para o desfecho do primeiro conto. Beatrice acabou matando Juano com seu cinto. “(...) 
Num puxão eu enlacei o cinto, apertei com toda força do ódio, das chispas, chamas, labaredas, ele ofegava, eu 
enrolava mais, no fel dos meus poros, ele estrebuchava, foi ficando roxo, as mãos caídas, os olhos fechando, 
a vida se esvaindo e eu levantei a cabeça, aliviada.” (HÜHNE, 2012, p. 83). A narração mostra-nos que 
Beatrice não ficou com remorso nenhum, ao contrário ela ficou aliviada, sem culpa: “(...) Quando uma mulher 
é violentada, sem armas para se defender, numa luta não declarada, se ela tem a chance de matar o inimigo, 
não houve crime” (IDEM, ibidem). 

Às 11 horas da noite estava Beatrice a pensar como sairia daquele motel, e para não chamar atenção 
da portaria, preferiu dormir ali mesmo, no quarto onde o morto ainda se encontrava. Ao acordar, Beatrice 
teve vontade de sair correndo, porém ela levantou e viu que o corpo do defunto estava mais roxo e mais 
monstruoso, teve a sensação de que a marca do cinto iria condená-la. Assim ela ajeitou os cabelos, desceu a 
portaria avisando que estava saindo mais cedo, por causa do trabalho. Ao chegar em sua casa, foi para o quarto 
e cochilou um pouco. 
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Dormi mal e quando o sol bateu na janela atravessando a transparente cortina de seda e renda, 
acordei e a sensação de pesadelo foi maior. (...). Fui ao banheiro, me cuidei, já não esvaía tanto 
sangue, arranjei os cabelos para trás, meus longos cabelos louros, passei batom claro, fechei a 
porta. Desci, fui à portaria, avisei que ia sair mais cedo por causa do trabalho. Custei a apanhar 
um táxi, cheguei em casa todos ainda dormiam. Cochilei um pouco, sem grandes sobressaltos.  
(HÜHNE, 2012, p.85).

Ao acordar foi até onde sua família estava, embora estes tenham ficados assustados, pelo motivo dela 
não ter dormido em casa, não fizeram nenhuma pergunta, pois sabiam que ela não gostava de ser controlada. 
Assim conversaram futilidades, e de repente a campanhia tocou. Era a polícia à sua procura. A irmã e a mãe 
de Beatrice ficaram perplexas ao saber do crime, tentaram livrar Beatrice da delegacia, do interrogatório, 
mas foi em vão pois a própria Beatrice declarou-se assassina. “(...) a companhia tocou. A polícia estava a 
minha procura. (...). Depois tentaram me livrar do interrogatório, na delegacia, na polícia, mas eu me declarei 
assassina. Agora estou aqui, sem saber do destino. Creia, mana, se tivesse de passar o que passei, daria o 
mesmo bote.” (HÜHNE, 2012, p.85). Ao lermos a narrativa percebemos que Beatrice conta a sua história para 
sua irmã e confessa que de nada se arrependeu, pois, se acontecesse novamente o que lhe tinha sucedido, ela 
faria tudo de novo sem arrependimentos.

 Segundo Baumann (2003) vivemos em um mundo de furiosa “individualização”, em que os 
relacionamentos apresentam-se como bênçãos ambíguas, oscilando entre o sonho e o pesadelo, sendo que 
não tem como determinar o momento em que um se transformará no outro. No conto “Beatrice” a história 
vivida pelo casal tornou-se num pesadelo, pois ela foi agredida sexualmente e depois presa por ter assassinado 
o abutre que a tinha violentado sexualmente. O sociólogo ainda afirma que vivemos na era da modernidade 
liquida, um mundo cheio de sinais confusos inclinados abruptamente a mudanças, o qual é fatal para nossa 
capacidade de amar, seja um amor destinado ao próximo, ao nosso parceiro ou a nós mesmos.

Segundo Bauman (1998), a pureza e a ordem são ganhos que não devem ser desprezados, pois se forem 
abandonados, provocarão indignação, resistência e lamentação. A liberdade de agirmos sobre nossos próprios 
impulsos deve ser preparada, forçar alguém a fazer alguma coisa, segundo o referido autor, é dolorosa: a 
defesa contra o sofrimento gera seus próprios sofrimentos. A exemplo, tivemos a história de Beatrice que 
passou momentos de sofrimentos, de angústia, tanto ao ser agredida sexualmente pelo seu parceiro íntimo, 
como também ao ser presa por ter assassinado o seu agressor, por ter vingado a violência pela qual passara. 
Sabemos que existem mulheres que têm medo de seus agressores, medo de morrer, de serem violentadas mais 
vezes e assim não denunciam seus agressores, muitas das vezes tomam decisões precipitadas, como a decisão 
de Beatrice. Neste conto percebemos que a vítima foi culpabilizada, a análise do comportamento foi deslocada 
para a vítima e não para o violador. 

SOBRE “PONTO DE ÔNIBUS”

O outro conto – “Ponto de ônibus” – é uma narrativa bem curtinha, narrada em primeira pessoa. 
Na história uma jovem de apenas treze anos de idade vivenciou sozinha momentos de angústia, de terror, 
num ponto de ônibus. Por meio da história percebemos que a jovem, a princípio, estava com outras colegas 
esperando, num ponto de ônibus de um bairro nobre da cidade, uma condução para retornar às suas casas. O 



 

 REVISTA BARBANTE - 14

conto nos leva a entender que essas meninas eram estudantes e ao saírem da escola foram esperar a condução 
nesse ponto de ônibus. Porém, as colegas desta jovem, de treze anos, pegaram logo um veículo e a deixaram 
sozinha “naquele espaço sinistro”. “Era como se eu estivesse num matagal ou num descampado, nas areias 
de um deserto, no silêncio de um cemitério. Nem ventos, nem pássaro, nenhum murmúrio” (HÜHNE, 2012, 
p.119). 

de repente surgiu um homem, descrito pela narradora-personagem como um fantasma, um lobisomem 
que a travou no muro onde ela estava encostada e se jogou em cima dela, abusando sexualmente da menor. 

Não deu nem para ver o rosto do lobisomem, ele se jogou contra mim. Tentáculos a me amarrar. 
Com força, apertou o sexo contra meu corpo, até esmagar os meus seios, jorrou esperma sobre 
o uniforme de escola, esfreguei e joguei fora o asqueroso lenço. O demo se foi e ninguém viu 
que uma jovem de 13 anos foi assaltada, quase currada em pleno ponto de ônibus, diante do 
Cristo Redentor (HÜHNE, 2012, p.120). 

Ao chegar em casa a jovem se lava quase tirando sangue de sua pele, “Cheguei em casa e me lavei 
até quase tirar sangue da pele. Até hoje, sinto o cheiro, o pavor, sem poder contar direito o que passei, e vou 
morrer sem ter visto os chifres e os olhos do dragão” (IDEM, ibidem, ibidem). O conto é finalizado com uma 
pergunta da narradora-personagem para o amigo leitor, vejamos: “Agora você entende por que não quero ficar 
sozinha nesse ponto de ônibus?” (IDEM, ibidem, ibidem). 

Nos dois contos sintetizados neste trabalho, percebemos a representação temática da violência sexual 
contra as mulheres. De certa forma, esses contos, de modo geral, trazem denúncias da violência sexual, 
situações pelas quais muitas mulheres passam na nossa sociedade. Segundo Bauman (1998), a obra do artista 
pós-moderno é um esforço heroico que dá voz ao inefável, algo que não é possível explicar, e uma conformação 
tangível, mas é também uma demonstração de que é possível mais do que uma voz ou forma, sendo assim um 
convite a se unir no processo de interpretação, que também é o processo de criação do significado. Conforme 
o referido autor, as imagens não representam, mas simulam, a arte cria seus significados e não exatamente as 
imagens. 

Conforme Manso e Campagnac (2019), a violência contra as mulheres é manifestada de diversas 
formas, bem como está presente em todas as classes sociais, etnias e faixas etárias. Um dos fatores estruturantes 
da desigualdade de gênero que deixa de ser vista como um problema privado ou individual para ser encarada 
como um problema de ordem pública. E os referidos contos de Leda nos chamam a atenção para a violência 
sexual sofrida pelas mulheres. 

Neste sentido, o Dossiê Mulher (2019) – que há catorze anos tem o papel de dar visibilidade e 
transparência à questão da violência contra a mulher no estado do Rio de Janeiro (RJ) – nos apresenta um 
gráfico de distribuição do perfil etário das mulheres vítimas no estado do RJ em 2018. Observando o perfil 
etário das vítimas de estupro, 69,7% delas tinham até dezessete anos. Dentre estas vítimas, 1.852 eram meninas 
com até doze anos, o que representa 40,7% do total. 

De acordo com os dados deste Dossiê, ainda em 2018, 22.175 mulheres registraram ter sofrido lesão 
corporal dolosa praticada por seu companheiro ou ex-companheiro. O qual significa, de acordo com o Dossiê, 
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que, por dia, pelo menos 60 mulheres foram agredidas por seus parceiros íntimos, no ano de 2018. Leda 
Miranda Hühne no primeiro conto (“Beatrice”) traz a informação de que muitas mulheres são agredidas 
fisicamente por seus parceiros íntimos e não apenas por desconhecidos, como no segundo conto, “Ponto de 
ônibus”. 

Segundo Bourdieu (2002), se a relação sexual se mostra como uma relação social de dominação, é 
porque foi construída por meio da divisão fundamental entre o masculino, sendo o ativo, e o feminino, como 
passivo. Sendo este princípio o que cria, organiza, expressa e dirige o desejo – o desejo masculino sendo de 
posse e o desejo feminino como reconhecimento erotizado da dominação.

O sociólogo francês (2002) ainda chama-nos atenção para todas as formas de violência não declarada, 
muitas das vezes invisíveis que as mulheres opõem à violência física ou simbólica exercida sobre elas pelos 
homens, e que vão da magia da astúcia, da mentira ou da passividade ao amor possessivo dos possessos, como 
o da mãe mediterrânea ou da esposa matinal que vitimiza e culpabiliza, vitimizando-se oferecendo a infinitude 
de sua devoção e de seu sofrimento mudo em doação sem contrapartida possível. Quer dizer, muitas das vezes 
a tal dominação não é evidente, mas sim camuflada chegando ao ponto de até mesmo quem está sofrendo não 
a perceber.

CONCLUSÃO

 Não é de negar que os contos estudados, embora sejam ficcionais, são semelhantes às vivências de 
muitas mulheres de nossa sociedade. Os contos “Beatrice” e “Ponto de ônibus” de Leda Miranda Hühne, de um 
modo geral, trazem denúncias da violência sexual vividas por muitas mulheres no dia a dia. A referida autora 
retrata cenas da vida cotidiana, buscando mostrar que a violência sexual, além de ser manifestada de diversas 
maneiras, também deixa marcas corporais e psíquicas. Assim, por meio dos referidos contos, percebemos que 
Hühne apresenta uma literatura engajada no sentido de que indica a necessidade de darmos mais atenção às 
questões que se circunscrevem à violência de gênero, seja contra mulheres adultas, jovens ou crianças.
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NA TRILHA DAS CAMÉLIAS: ACESSIBILIDADE MIDIÁTICA E O CÔMICO NO CONTO “AS 
CAMÉLIAS DA VILA MIEL” DE SALMA FERRAZ

Eliliane Santos Ferreira1

Resumo: O presente escrito tem como objetivo analisar o conto “As camélias da Vila Miel”, da escritora 
Salma Ferraz, que se encontra em seu livro de contos O Ateu Ambulante (2004). Utilizaremos, para promover 
uma breve reflexão acerca da cultura das mídias e questões contemporâneas, o texto “Cultura Midiática”, 
qual faz parte do livro Culturas e artes do pós-humano: Da cultura das mídias à cibercultura (2003) de 
Lúcia Santaella; e A cultura-mundo (2011) de Gilles Lipovetsky e Jean Serroy. Buscaremos, ainda, fazer 
um pequeno levantamento dos aspectos cômicos que podem ser encontrados no texto, utilizando para tanto, 
o livro O riso: Ensaio sobre a significação da comicidade (2007), do filósofo Henri Bergson. O conto nos 
apresenta as experiências e vivências de Dalila, aquela que não é a esposa de Sansão, mas também não é uma 
monja. A personagem é dona de um bordel e durante a narrativa se mostra preocupada com ‘suas meninas’ e 
busca casá-las, para assim viver tranquila, mas não é bem isso que ocorre. 

Palavras-chave: Conto. Cômico. Cultura Midiática. Prostituição. Salma Ferraz.

... o corpo é como o “mar” com seus mistérios, mas é também “viagem” aberta ao desconhecido. 

 (Elódia Xavier, 2007)

INTRODUÇÃO AO CONTO

A trama se inicia no interior de Minas Gerais. Dalila tem trinta e sete anos, e desde os dezessete entrara 
na vida de profissional do sexo, ou melhor, se tornara puta. Não era bonita, mas possuía atributos corporais que 
chamavam a atenção masculina, figuras que lhe instigavam a curiosidade. Fazia sexo porque gostava e queria 
conhecer diversos tipos de homens, tamanhos, gostos e jeitos. 

Dalila não era religiosa, pelo motivo de sentir que o padre Abelardo a perseguia –O padre caracterizava 
Dalila e as outras mulheres do bordel como ‘filhas de Eva” –, mas ia à missa por causa da insistência de suas 
doze ‘meninas’. A raiva do padre era antiga. Certa vez, a personagem ganhou na loteria e teve a oportunidade 
de mudar de vida, mas não quis assim fazer, porque gostava do que fazia, apenas se tornou, a partir de então, 
uma “cortesã de luxo”. 

Após sair de uma missa, voltou para casa refletindo sobre o destino das outras mulheres e foi assistindo 
à fala de seu único e verdadeiro amor platônico, William Bonner, sobre uma vila na Espanha, em que os 
homens solteiros estavam à procura de moças para se casarem. Foi assim que ela encontrou a oportunidade 
perfeita de encaminhar suas meninas e dar-lhes um futuro garantido após sua morte. Quanto a ela, não queria 
se casar, pois já tinha seu amor e não o deixaria. 
1  Graduada em Letras Língua Portuguesa pela Universidade Federal de Sergipe (UFS).  Mestranda em Estudos Literários no Pro-
grama de Pós-Graduação em Letras (PPGL/UFS). Endereço de e-mail: elilianefer@hotmail.com.
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Dalila se programou o mais rápido possível, pois sabia que várias pessoas estariam interessadas na 
proposta, mas ela chegaria primeiro. Assim investiu suas economias nas passagens das mulheres e em roupas 
novas, pois não queria que elas levassem nada da vida anterior. Ao chegar em Vila Miel, não encontraram 
nenhum “pé de homem” apropriado para casamento. Não sabia o que fazer, pois só havia comprado passagem 
de ida para as moças. 

Passada mais uma noite, teve de súbito uma ideia, e logo a colocou em prática. Foi à procura da senhora 
dona da pensão em que estavam hospedadas, perguntando se conhecia alguma casa grande para vender, e com 
a própria mulher acaba comprando um velho casarão abandonado. Ali elas deram vida ao bordel que, Dalila 
intitulou de “Jardim das Delícias”. (FERRAZ, 2004, p. 98).

Na trilha das camélias

A pesquisadora, professora e doutora Christina Ramalho, em seu artigo “A escritura pícara de Salma 
Ferraz”, fala-nos, já no resumo, que a escritora:  

 [...] em tom de picardia e irreverência, dá relevo às injunções patriarcais que organizam as 
relações humanas, destacando, principalmente a partir da simbologia do falo, o comportamento 
das mulheres diante de situações e temas como o sexo, o casamento, os estereótipos sobre a 
personalidade masculina, a solidão, a traição e a busca pela experiência amorosa (2012, p.1).

O conto, portanto, põe em destaque a temática da sexualidade dentro do contexto da condenação do 
sexo por questões religiosas, marcando, dessa maneira, um campo de reflexões voltado para o universo das 
mulheres, captando por vezes, suas inquietações e reflexões diante de questões impostas pela sociedade.

Nossas observações acerca do conto se iniciam com seu próprio título “As camélias de Vila Miel” 
e com o do livro no qual se encontra, O Ateu Ambulante. Em pesquisas ao Dicionário de Nomes Próprios, 
descobrimos que camélia significa “jardim fértil, jardim de Deus, jardim divino ou espécie de flor decorativa”. 
Ambas as significações são remetidas ao divino e ao puro em beleza, mas o próprio conto também considera 
uma nomenclatura para prostituta. 

Quanto ao local, Vila Miel, na verdade é uma adequação do nome Villamiel, que realmente é um 
município encontrado na Espanha, como fala o conto. Dessa maneira o título pode ser lido como as flores 
divinas de Villamiel ou as prostitutas de Villamiel, nome último que devido à função que elas lá exercem se 
enquadra de maneira mais adequada. No entanto, dependendo de quem observa, o primeiro sentido também 
pode ser verídico, pois pode-se questionar se, para os homens que ali frequentavam o local, as meninas 
poderiam lhe trazer benefícios e serem vistas como flores divinas.

O título do livro compõe logo a imagem de alguém sem crenças místicas que anda sem destino certo 
vivendo sem um lugar fixo, o que pode sugerir a visão de que, se esse ser fosse crente, ele teria um lugar fixo e 
deixaria de ser ambulante, assim ser ambulante é uma condição da ausência da crença. O livro inteiro promove 
essa associação e negação do divino, que muitas vezes nos leva ao riso. 
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A respeito da epígrafe escolhida pela autora para abrir o conto, encontrada na carta de Mateus 21:31 
: “Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos precederão no Reino de Deus. ” (FERRAZ, 
2004, p. 87), nela podemos ver os ensinamentos de Jesus Cristo, que buscou em sua passagem na terra ajudar 
àqueles que mais necessitavam, dando-lhes amor ágape e oportunidade de se converter, para assim poder ir 
para a ‘casa do Pai’. 

Entretanto, aquilo que presenciamos na narrativa é um padre que julga Dalila, trazendo elementos que 
cada vez mais a rebaixam e recriminam, fazendo, assim, o caminho contrário de Jesus.  A personagem não é 
fiel à igreja, mas, às vezes, a frequentava e embora de uma maneira meio exótica, não deixava de crer, tinha 
“uma pequena imagem de Santa Clara, com a qual suas meninas a haviam presenteado” (FERRAZ, 2004, p. 
93).

A autora traz em sua obra inúmeras outras referências. Já de início com o nome da personagem faz 
uma abertura e nos lembra de Sansão, cita também Luz del Fuego dançarina que atuava seminua envolvida 
com cobras. A frase em latim citada no final do primeiro parágrafo nos indica que a personagem fingia para 
as demais pessoas que recebia dinheiro em troca do sexo: “na velha moda de Ulpião palam, sine delectu, 
pecunia accepta” (Idem, 2004, p. 87). Essa frase traduzida significa que, diante das pessoas, sem distinção, 
tinha recebido o dinheiro, mas não recebia.

O conto cita grande parte, se não todos, os sinônimos para o termo prostituição,  desde “Dama-da-noite” 
até o nome mais popular e conhecido: “puta”. Diz, ainda, que, em vez de Dalila, ela poderia se chamar: “Dulce, 
Madalena, bàrbara, Margarida, Lésbia, Laura, Salomé, Lâmia, Taís, Glicéria, Leonita, Laída, Flora, Frinéia” 
(FERRAZ, 2004, p. 88). Esses nomes fizeram parte da inspiração de diversos poetas, em diferentes idiomas e 
épocas. Dalila era um nome diferente das nomenclaturas dadas pelos Monges medievais, por Richard Steele, 
Rudof Virchow e até mesmo por Aristóteles às prostitutas. Todos apontam uma visão negativa ou imunda a 
respeito das mulheres que se prestam à vida do sexo por necessidade ou por prazer. 

O conto é extremamente rico em referências de diversas áreas, esse recurso utilizado por Ferraz nos faz 
mergulhar na história e averiguar o contexto da prostituição ao longo dos tempos. Para nos aprofundarmos nessa 
possibilidade de visão abrangente que o conto traz, incluindo a questão na contemporaneidade com destaque 
para as novas formas de comunicação, recorremos a Lúcia Santaella, que analisa teórica e criticamente a 
evolução da cultura das mídias, que embora tenha ganhado tanto espaço nos últimos séculos, não invisibilizou 
as culturas existentes, como as eruditas, populares e as de massa, que hoje estão mais camufladas, mas ainda 
existem, pois “longe de terem usurpado o lugar dessas formas de cultura, os meios de comunicação foram 
crescendo se transformando em seus aliados mais íntimos. ” (SANTAELLA, 2003, p.57)

Santaella, aponta-nos que os meios de comunicação se multiplicaram por volta dos anos 80, “com o 
surgimento de novas formas de consumo cultural proporcionadas pelas tecnologias do disponível e descartável”, 
como fotocopiadoras, controle remoto, indústrias dos CDs e a TV a cabo. (SANTARELLA, 2003, p.57)

O conto de Salma Ferraz seria, em uma comparação grosseira, como uma enciclopédia, ou o tão atual 
google, visto que, através dele, podemos encontrar várias informações de maneira rápida e eficiente. Um texto, 
em que observamos traços de nossa cultura e diversidade linguística, quanto aos diferentes tipos de nomes 
citados. Propõe ainda, uma discussão religiosa mostrando que, nem sempre todos estão de braços abertos 
para acolher determinadas situações, o que nos faz refletir a respeito dos desejos da carne e dos ensinamentos 
pregados pela religião.
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Na volta para casa, após uma missa de que participará, a personagem reflete sobre o destino de camélias, 
por ela conhecidas, e que conseguiram casar-se, como “Rita Cadillac, Índia Poti, Fátima Boa-Viagem, Érica 
Selvagem, Sueli Pingo de Ouro, Fernanda Terremoto, Clara Tomba Homem, Soninha Toda Pura, Fabiana 
Malandrinha, Vera Regalada, Ana das Ancas e Tônia das Tetas.” (FERRAZ, 2004, p. 92). Ela queria o mesmo 
destino para suas meninas, assim elas poderiam viver tranquilas depois de sua morte. 

Após ver a notícia dada por ‘seu deus’, que nesse caso trata-se do jornalista William Bonner, fazendo 
o anúncio de rapazes espanhóis, que desejavam se casar com brasileiras, fica animada, pois havia encontrado 
a solução perfeita. Afirmam Lipovetsky e Serroy, que a tecnologia e a facilidade de informação é o caracteriza 
a “era hipermoderna”, fruto de uma transformação proposta pela acessibilidade de conteúdos, formas e coisas 
diversas ao mesmo tempo. O novo tempo “transformou profundamente o relevo, o sentido, a superfície social 
e econômica da cultura. ” (LIPOVETSKY; SERROY, 2011, p. 07). No conto esse novo tempo se faz presente, 
uma vez que foi a reportagem apresentada na televisão que a fez meditar.

Em poucos dias, Dalila e suas meninas viajaram ao local anunciado na TV. O encanto e sonhos são 
quebrados ao chegarem à cidade da reportagem, “Vila Miel era ensolarada e triste como um quadro de Van 
Gogh. Será que haveria mesmo homens ali? Será que aquela cidade-fantasma era a cidade da TV Globo, do 
Fantástico? ” (FERRAZ, 2004, p. 94). Caso a história ocorresse alguns anos atrás, essa facilidade quanto a 
viagem não seria a mesma. Mas a experiência vivida por Dalila é sua companheiras é fruto desse novo tempo 
acelerado.

Com a ‘era hipermoderna’, veio o surgimento da “hipercultura”, capaz de quebrar e transcender 
fronteiras, unindo ainda a cultura com a indústria mercantil, dessa maneira fica difícil a distinção entre ambas. 
“Nos tempos hipermodernos, a cultura tornou-se um mundo cuja circunferência está em toda parte e o centro 
em parte alguma. ” (LIPOVETSKY; SERROY, 2011, p. 08). Podemos ter acesso a todos os conteúdos em 
todas as partes do mundo, mas não sabemos ao certo a origem de tal elemento, nem o que o move.

Caso Dalila não tivesse acesso a notícia, que foi transmitida pelo Fantástico, a narrativa não teria o 
mesmo sentido. As personagens não viajariam, muito menos se frustrariam com o local, junto com a ausência 
dos homens e não criariam um novo bordel na Espanha. Dessa maneira, a acessibilidade foi fundamental para 
a própria existência do conto.

UMA TRILHA CÔMICA

Quanto ao contexto da história, podemos caracterizá-la como cômica, uma vez que Dalila foi ingênua 
ao acreditar que ela seria a única a ter a ideia e a atitude de ir às pressas para a vila. Podemos dizer que 
houve um engano por parte da personagem, e essa situação acaba se tornando risível, já que o engano é “um 
elemento constantemente retomado e apontado desde Aristóteles como característico do cômico, sendo o 
primeiro ingrediente citado na configuração do riso das ações.” (2008, p. 04), como nos afirma a pesquisadora 
Jacqueline Ramos, em seu artigo “Tutaméia: comicidade e representação”, publicado pelo XI Congresso 
Internacional da ABRALIC.

O padre Adalberto classifica que o problema de Dalila está em seu nome “dá ali dá lá”, e essa seria a 
justificativa dos seus desejos sexuais, uma vez que a personagem não fazia programas por dinheiro. Podemos 
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considerar esse jogo de palavras um trocadilho, que para Henri Bergson também constrói o risível. Esse 
mesmo padre, acabava por deixar ela reflexiva em seus sermões a ponto de tirar a conclusão de que na Bíblia 
“só existiam putas: mulher adúltera, Madalena, Eva, Dalila” (FERRAZ, 2004, p. 91).

As personagens, ao fugirem dos padrões sociais, vivendo de maneira autônoma, rodeadas de luxúria, 
gozo e sexo, acabam saindo do padrão social. A comicidade de caráter apontada por Bergson é utilizada como 
um regulador desse padrão social. Assim o cômico é dado como uma forma de correção de atos e das vaidades 
perante a sociedade.

Dalila nos faz lembrar dos personagens pícaros e malandros, uma vez que o primeiro está associado à 
figura menos afortunada, que acaba sempre se dando mal, por mais que busque ascensão, volta para a posição 
inicial; e o segundo consegue escapar de situações desagradáveis ou mesmo alcança atingir um objetivo 
desejado. Enquanto o pícaro leva rasteiras da vida e nos causa o riso, o malandro consegue ascender e nos faz 
rir com sua astúcia e esperteza. 

Buscamos relacionar a personagem apenas a um desses tipos cômicos, visto que ela foi malandra ao 
investir na oportunidade de casar suas meninas, e pícara, já que o projeto acabou não dando certo. Essa última 
categoria é a que melhor se enquadra na situação de Dalila, uma vez que ela e suas companheiras voltaram 
para a mesma vida que levavam no Brasil.

CONCLUSÃO

Concluímos afirmando que o conto da Salma Ferraz nos apresenta traços modernos, fazendo-nos refletir 
acerca da influência causada pela tecnologia em nosso cotidiano, sem deixar de observar a acessibilidade e as 
diversas formas de termos acesso a infinitos conteúdos. 

Dalila teve contato, quase imediato com o outro país, pelo veículo de comunicação audiovisual, 
televisão, e sua viagem com as meninas foi providenciada rapidamente, com suporte de um avião. E assim, 
pouco tempo depois, já estava na Espanha.  O acesso ao conteúdo e a realização da viagem, que antes de todo 
o contexto evolutivo das tecnologias, demoraria muito tempo para ocorrer, acontecem rapidamente. Tanto 
Lúcia Santarella, Gilles Lipovetsky e Jean Serroy apresentam, em seus trabalhos, discussões sobre as relações 
humanas em tempos de realidade virtual e de grande presença da tecnologia. 

Ao mesmo tempo, o conto nos coloca em contato com aspectos cômicos, que tornam risíveis as 
situações narradas. A obra também nos abre outras possibilidades de leitura, inclusive a que poderia seguir 
pelo viés religioso. Fica o convite.
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A NARRATIVA IXTWA TEWEIÔ DO POVO GALIBI-MARWORNO 

Fernanda Santos1

Nordevaldo dos Santos2

Gelson Pastana Maciel3

Resumo: Este trabalho faz parte de várias pesquisas em andamento no Programa de Pós-Graduação em Letras/ Mestrado 
Acadêmico da Universidade Federal do Amapá. Tendo em conta que entendemos “literatura” não apenas como a palavra 
escrita, mas também aquela que é dita, contada e narrada em contextos especiais, diferente da palavra cotidiana, de 
uso comum, propomos analisar uma narrativa oral e a sua organicidade. Neste artigo nos interessámos em colocar por 
escrito uma narrativa do povo Galibi-Marworno intitulada Ixtwa Teiweiô/História do Bacurau para divulgar à sociedade 
não indígena que o povo galibi-marworno também possui no seu contexto histórico um amplo conhecimento relativo às 
narrativas orais que fazem referência à sua cultura, identidade e saberes tradicionais. Este trabalho procura a valorização 
da cultura do nosso povo para evitar que suas práticas e saberes tradicionais milenares se percam no tempo, dos quais 
fazem parte o uso da língua kheóul. Por meio da transcrição de uma história tradicional, junto com a sua tradução, 
procuramos mostrar a importância da língua kheoul para a preservação da memória do povo Galibi-Marworno, Este 
trabalho teve respaldo nos estudos de Ruffaldi (2002), sobre os povos indígenas do Pará e do Amapá, e teve em conta as 
pesquisas das autoras Lux Vidal (2009) e Pauline Adélaide Laval (2019).

Palavras-chave: Literatura indígena, narrativa oral, povo galibi-marworno, Ixtwa Teweiô/História do Bacurau.

INTRODUÇÃO

 

Todavia, desde a infância venho ouvindo esta narrativa, contada pela minha querida genitora em várias 
circunstâncias. Houve outras oportunidades de prestigiar em que outras pessoas contaram a mesma história, 
porém com pequenos detalhes diferentes. Ao encantar-me pela voz dos anciãos Galibi-Marworno, resolvi 
escrever esta narrativa patrimonial imaterial deste referido povo com intuito de manter a memória histórica 
viva.

 Lembrando que há aquelas histórias que se fixam em nossa memória de tal forma que nos obriga a 
recontá-las. Às vezes ao recontar uma história o narrador altera um pouco os fatos ou o modo de contar, isto 
acontece em alguns casos para impressionar o ouvinte. Quando isso acontece, o narrador não esta apenas 
repetindo o que a pessoa presenciou ou ouviu, mas está recriando com um pouco de imaginação, trazendo um 
pouco de ficção ao relato.

 Ressalto que todas as histórias nos levam para um lugar mágico, nos fazem sonhar. No entanto, quando 
se trata de animais é importante documentar as narrativas orais do nosso povo, extraídas diretamente das 
memórias dos velhos sábios detentores do conhecimento do tempo em que os animais eram gente e falavam 

1  Vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGLET), Mestrado Acadêmico, da Universidade Federal do Amapá. Professora 
Adjunta no colegiado de Letras/Santana da Universidade Federal do Amapá. Membro do Núcleo de Estudos Literários da Universidade Federal do 
Amapá e do Núcleo de Estudos Pós-coloniais. Email: fercris77@gmail.com.
2  Graduado no curso de Licenciatura Intercultural Indígena, Campus Binacional Oiapoque. Especialização em Educação Escolar Indígena (APO-
ENA). Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Amapá (PPGLET). Email: nordevaldo.santos07@gmail.
com.
3   Graduado no curso de Licenciatura Intercultural Indígena, Campus Binacional Oiapoque. Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Letras 
da Universidade Federal do Amapá (PPGLET). 
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uma língua que todos entendiam. É maravilhoso poder conhecer esses contos através de quem os viveu e foi 
repassando essas experiências de geração em geração, desse modo a cultura está sendo difundida e garantindo 
a permanência e valorização de uma tradição.

Sabemos que uma história é muito pouco para representar um povo. Mas esperamos que esta seja vista 
como topografia, um recorte de uma pequena parte da vida das pessoas ou das paisagens. 

Este trabalho surgiu do estudo feito sobre uma das narrativas Galibi-Marworno, denominada “Ixtwá 
Teweiô”. Tem como objetivo analisar as partes da referida narrativa e o relacionamento dos personagens 
dentro da história, isso vem mostrando à sociedade que quando contamos uma história estamos reproduzindo 
a fala de outros por meio da nossa voz. E ao contar uma história, oralmente, todo narrador se preocupa não 
somente em apresentar uma situação, mas em que sua história fique gravada na mente de seu ouvinte, para 
que ele seja capaz de recontá-la.

A análise, nesse sentido, contribui para uma reflexão sobre narrativas, por exemplo: quando falamos, 
conseguimos, naturalmente, a expressão adequada da nossa sensibilidade. Contudo, quando vamos manifestar 
as nossas próprias ideias ou sentimentos por escrito, nem sempre conseguimos imprimir na escrita a 
expressividade dramática da nossa voz: “À análise do discurso da narrativa percebemos a importância da 
relação entre o leitor na construção do discurso. Daí a busca constante da figura do narrador, o eu falante cuja 
voz se orienta para nós, leitores” (MACHADO, 1994, p. 78). 

O estudo desta narrativa contribui bastante para a valorização da memória e agrega outros objetivos 
importantes, como a consciência da linguagem para a produção escrita de histórias, textos, prosa e outros.

 
IXTWA TEWEIÔ4

Contam os antigos por tradição de seus antepassados que havia um índio no quintal de sua casa, em noite 
de lua cheia, sentado em um barco de madeira, em forma de ave, tomou em suas mãos uma flauta de osso e 
começou a soprar, entonando melodias que encantavam sua namorada. De repente apareceu um bacurau (ave 
caprimulgídea), caçoando da sua canção, fazendo um barulho ensurdecedor que abafava sua linda melodia. 

 O índio aborrecido pegou uma pedra e saiu correndo em seu encalço, chamando nome feio, depois 
desistiu de perseguir a ave e foi dormir. Mas acontece que bacurau apavorado correu ao encontro do seu avô, 
contou-lhe tudo o que havia acontecido; o avô entristecido disse que o levaria para outro lugar.

 Na calada da noite, o vovô bacurau com sua canção, pés o homem no sono profundo, desprendeu sua 
rede, amarrou nas suas asas e voou para

bem longe do outro lado do rio amarrando o sujeito nos galhos dos manguezais e o deixou, assim, quando ele 
acordasse, não encontraria o caminho de volta. Quando o índio se acordou pela manhã, foi com o barulho da 
maresia, espantado, logo suspeitou que o bacurau, era o responsável por ter se perdido e bagunçado sua vida, 
sem saber como voltar para casa, baixou o rosto e pôs-se a chorar.

 Nossos velhos índios contam que nesta ocasião todos os pássaros estavam indo participar de uma 
dança do turé, era várias entidades, O homem gritando, ticou pedindo ajuda e todos os que passavam tentavam 
ajudá-lo, mas o esforço era em vão, pois nenhum bote aguentava seu peso. Então pediam para esperar que logo 
atrás viria um barco  e aconselhavam a não obedecer à ordem de ninguém, se não correria o risco de morrer.

 Depois de muito esperar avistou um barco, e começou assinalar pedindo socorro, quando o barco 
encostou notou que se tratava de um senhor jacaré com seus filhotes, contou tudo o que havia acontecido. 
4  Transcrição da língua kheóul para a língua portuguesa de Nordevaldo dos Santos.
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O jacaré deixou que embarcasse e saiu seguindo seu destino. No meio da viajem instigou o homem para lhe 
insultar de fedorento, costa escamosa, de dente encavalado entre o nariz e rabo de serrote. O índio esperto, mas 
com medo, pois suspeitava da intenção do jacaré e disse: - Não! Porque acusar um amigo tão bondoso?

 Tremendo com medo de ser devorado, desconversou e pensou logo numa saída, pediu ao jacaré que 
passasse abeirando as árvores, assim na primeira oportunidade que tivesse fugiria do barco. E foi o que 
aconteceu, pondo-se de pé num salto, agarrou em um galho, empurrou o bicho com pé para dentro da água 
e trepou na árvore,  alcançou um ponto bem alto e disse:- Agora posso falar tudo me mandou dizer; coisa 
feia, fedorento, costa escamosa, seu dente encavalado entre o nariz, rabo de serrote comprido. O jacaré muito 
nervoso bateu na árvore com rabo tentando derrubá-lo, mas não conseguiu e falou:- Você escapou se soubesse 
teria te devorado desde cedo! Falou isso e foi embora.

 Passadas algumas horas desceu da árvore e caminhando um pouco, encontrou um maguari que 
mariscava, então em uma conversa contou tudo o que havia acontecido, enquanto contava causo, Iá vem o 
senhor jacaré voltando doido para lhe pegar. Então em ato de desespero fez um pedido ao amigo maguari: - Por 
favor me esconda embaixo de suas asas rápido! logo o barco do jacaré se aproximou e perguntou: - Não passou 
alguém por aqui?

 Respondeu o maguari: Não! Aqui não vi ninguém. Porém o cabelo do homem estava aparecendo 
embaixo de suas asas, o jacaré muito curioso pegou alguns fios de cabelos puxou e disse:- Isso não é o cabelo 
de alguém?

 O maguari soltou rapidamente gara trás e disfarsando disse: Ai tá doendo... isso não são cabelo, são 
penas das minhas asas!

 O jacaré acreditou e foi embora, o homem agradeceu o maguari por ter o ajudado e continuou sua 
caminhada gara dentro da mata.

 Enquanto caminhava pela mata ouviu um barulho como um rugido de animal, continuou andando 
devagar olhando para todo lado, foi então que avistou três moças conhecidas como Juruti, Rolinha e Gazela 
colocando com soquete no pilão, moiam crueira ou massa de mandioca para fazer beu, caminhando em direção 
as moças, bateu palmas para avisar que estva chegando para visitá-las. Demostrando tristeza falou que estva 
perdido e com fome, pediu algo para comer e foi atendido, as moças deram-lhe beju e água para beber, em 
seguida contou-lhes o que havia acontecido e o quanto penou para chegar até ali, elas sentindo pena dele e 
fizeram o convite para juntos assistirem a dança do turé, prometeram que nada de mal o aconteceria se as 
acompanhasse, ele aceitou o convite e foram embora.

 Chegando no local da festa, amarraram sua rede em cima das árvores para nao ser visto pelo jacaré e 
o apresentaram ao pajé para que pudesse dançar.

 A partir daí, relembram os antigos que segundo a lenda todos os animais eram gente e que entendiam 
tudo o que cada um falava, nessa ocasião foram todos convocadosuma entidade espiritual, chamada Ghã papa 
aimã (grande pai jacaré), no qual o ppajé xiumi era responsável em recebê-la na noite de lua cheia durante a 
dança do turé, ele também convidou todos os pássaros da fauna e da flora, nesse tempo de acordo com a lenda 
todos os animais eram gente e entendiam tudoo que cada um queria dizer através do som e línguas.

 No turé estavam presentes todos os habitantes da nação lumarê e outras entidades, por isso, para 
participar desse cerimonial é preciso seguir algumas regras como nao poder chegar atrasado com material 
festivo, os participante não podem consumir peixes, dias antes e durante os rituais, não podem deixar cair seus 
materiais durante o cerimonial, os participantes e convidados não podem atravessar os bancos e as mulheres 
que estiverem menstruadas não podem entrar no laku, e muito menos participar da dança.

 Essas regras são tradicionais desde as nações dos Iumaurê, por isso, existe um mito de rapazes que 
foram punidos por não cumprirem as regras.

 Conta a história que três rapazes desconhecidos vieram participar da dança, mas como chegaram a noite 
e atrasados foram logo punidos, eram eles: arara vermelha, flamingo e o galo da serra. A punição consistia em 
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dançar sozinhos a noite inteira. Chamados de Mekoro (no Galibi significa feio, escuro) porque no luar pareciam 
pretos. Como os rapazes da nação Iamauarê eram de grande beleza, todas as meninas queriam dançar só com 
eles. Por volta de 5:00 horas da manhã os Mekoro sentiam muito frio e então foram se aquecer e fazer cigarros 
ao redor da fogueira, enquanto fumavam, aproximou-se uma menina que curiosa queria verificar de perto 
como eram seus trajes, o reflexo do fogo permitiu que enxergasse o quanto eram belos, admirada foi correndo 
chamar as outras para contemplarem a beleza dos moços, encantadas passaram a lhes oferecer cigarros, e 
logo os convidaram para dançar. Mas eles recusaram o convite e pediram que fossem oferecer cigarros para 
outros, pois eles estavam se arrumando para ir embora. As meninas apaixonadas continuavam insistindo, ao 
amanhecer, quando resplandeceu ainda mais beleza de suas cores, decidiram partir e combinaram entre si 
aonde iriam ficar.

A arara falou que iria para a mata alimentar-se dos frutodas árvores, o galo da serra disse que iria 
também para lá e o flamingo por sua vez disse que iria se alimentar dos frutos do mar, assim terminou a festa 
e todos foram para seus lugares de origem.

 Por essa razão, disse uns dos meus informantes, que o povo Galibi-Marworno quando realizam o turé, 
todos os dançarinos usam roupas de cores diferentes, isso significa que cada um representa um pássaro ou uma 
entidade sobrenatural.

 O homem continuava perdido, por sua vez, voltou pelo mesmo caminho que veio, encontrou a cutia 
e disse: - Me perdi, preciso de sua ajuda para chegar em casa. Respondeu a cutia: - Você nao está tão longe 
de sua casa, amanhã eo o levarei. Entao convidou-o para dormir em sua casa, mas infelizmente a casa só 
cabia uma pessoa, e ele dormiu ao relento. Na madrugada ele ouviu uma voz trovejante que dizia: - Amanhã 
comeremos a cabeça e o miolo de alguém, e os outros respondiam alegremente em voz de criança: - sim amanhã 
comeremos. Durante toda a noite ficou repetindo a mesma frase, e o homem no escuro, tremendo, morria de 
medo. Ao amanhecer observou que um beija flor era o causador de noite mal dormida, pois brincando queria 
amedrontá-lo, o índio gostou da brincadeira e tomou em suas mãos dois espinhos e fincou cada um na cabeça 
dos filhotes do beija-flor, matando-os.

 A cutia acordou cedo para levar o homem de volta para casa, andaram duurante duas horas e chegaram 
na roça, então a cutia disse: - Aqui estão as suas roças, é aqui que procuro minha comida, fica com deus, e eu 
volto para minha casa. Os dois se despediram e cada qual seguiu seu rumo.

O homem ao voltar, espalhou a notícia para todos da região e contou todo o acontecido, inclusive como 
ficou encantado com a festa do turé.

1. ANÁLISE DO CONTO
  

1.1. PERSONAGENS

 Toda história se inicia falando dos personagens vivendo uma situação, num tempo e num lugar nem 
sempre muito bem delimitados. Isso significa dizer que ao se narrar a situação inicial procura-se contar quem 
são eles, onde habitam, como eles se relacionam uns com os outros. Geralmente eles vivem com algum tipo 
de problema, que vai provocar o conflito da narrativa,

 Na narrativa “Ixtwa Teweiô”, a situação inicial apareceu logo resumida nos três parágrafos iniciais, 
neles os anciãos mostram o conflito entre o homem e o bacurau, a decisão do vovô bacurau responsável em 
bagunçar com sua vida. Esta situação provoca todos os outros acontecimentos.

 Percebe-se que o mesmo motivo gerou outro conto, simultaneamente, no qual se refere a “Dança dos 
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Pássaros” ou “Turé dos Pássaros”. O Iwmawaré é uma entidade espiritual, pessoa encantada que em forma de 
garça possui uma beleza de cor indescritível, pertence à nação mitológica habitada por pessoas bonitas, assim 
relatam os antigos Galibi-Marworno. De acordo com Lux Vidal:

O turé é uma dança de agradecimentos aos seres sobrenaturais ou invisiveis pelas curas que 
eles propiciam por meio das práticas xamânicas dos pajés. É a ocasião em que a comunidade 
dança, canta, bebe muito caxixi junto com esses seres sobrenaturais que vêm se alegrar na 
festa e ouvir o pajé cantar durante várias noites sem repetir as canções. O turé pode ser 
realizado a qualquer momento, mas o verdadeiro é feito durante a lua cheia de outubro 
(VIDAL, 2008, p. 26).

Todas as narrativas fazem referência ao meio ambiente, local onde as personagens habitam. Os indígenas têm 
um respeito enorme pela natureza e o ambiente em que se vive, pode envolver a mata, o rio, lago, campo firme, 
campo alagado, igarapé, montanha, riacho, ou seja, tudo aquilo que faz parte do nicho-ecológico dos seres 
vivos, porque são formas de um mundo que para os indígenas é habitado por seres visíveis ou invisíveis, com 
formas humanas e não humanas. Os não indígenas nem sempre percebem e respeitam esse domínio.

 Observemos o depoimento de Davi Felizberto dos Santos e Nordevaldo dos Santos (2007, p. 14) na 
obra O Lago Maruane Conhecimentos Tradicionais Galibi-Marworno:

Mas esse território é, antes de tudo, um espaço vivido. Nós possuímos um conhecimento 
refinado desta vasta região, tão rica e diversificada, que se revela nos nossos mitos e 
narrativas sobre esse lugar. Toda esta paisagem é habitada por seres huumanos, animais 
e vegetais e também por seres do outro mundo, que se manifestam pela intermediação 
dos pajés. Um mundo predominantemente aquático, cuja cosmologia privilegia os 
seres sobrenaturais, os invisíveis, que habitam “o centro da mata e o fundo das águas.

A ação desta narrativa, na memória Galibi-Marworno, acontece na região de terra firme e região de várzea, 
portanto, na história as personagens aparecem como animais que habitam no campo e na mata.

1.2.  ESPAÇO(S) NO CONTO

O conto galibi-marworno “Ixtwá Teiwô” é uma narrativa que relata os episódios vividos por uma família com 
um grupo de personagens num espaço selvagem, não tão colonizado pelo homem. “Wat tã”, palavra que na 
língua kheuól significa “outro mundo” ou “mundo subterrâneo”, mundo aquático e mundo celestial. Habitação 
de seres e entidade espiritual, bem como: vovô bacurau, vovô jacaré, garça, maguari, arara, galo-da-serra, 
flamingo, juruti, gazela, e outros animais. Para os Galibi-Marworno, hoje esses bichos são representados 
em forma de banco esculpido em madeira como também alguns são representada nas decorações das cuias, 
chapéu de pena, pulseiras e colares feitos de missanga e semente feitos pelos grandes artesãos e artesãs. De 
acordo com Lux Vidal (2009, p. 26):

Fazem parte do turé os mastros enfeitados, os grandes bancos da cobra grande, do 
jacaré e do colhereiro, onde se sentam os convidados, no espaço sagrado chamado 
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laku ou piroro. Junto ao mastro, fica o banco do pajé em forma de arara e o seu pacará, 
cesto onde guarda os seus pertences. 

Simbolo na narrativa são pessoas ou personagens que se tornam representativas de determinados 
comportamentos ou atividades, exemplo, nesta narrativa, as aves de hábitos aquáticos que se deslocam sobre 
as águas significam gente conforme o seu tamanho, no conto, a ave nadando significa um bote, de acordo com 
o seu tamanho (o tamanho da canoa corresponde ao tamanho da ave). Por esse motivo, no quarto parágrafo 
da história, o conto relata que quando o homem gritava pedindo socorro e todos os que passavam tentavam 
ajudá-lo, o esforço era em vão, pois nenhum bote aguentava seu peso.

A garça simboliza pessoas bonitas cuja beleza da cor era indescritível (em língua galibi antiga, 
“ywmawarê”). Já as três aves: flamingo, arara e galo-da-serra significam a feiúra (em língua galibi antiga 
“meñkoro”), no luar a beleza das penas não aparece, não surge a beleza da ave. Na fé religiosa tradicional 
galibi-marworno dizem que se por ventura um pássaro de grande, médio e pequeno porte cair morto na sua 
frente é sinal de morte, é espiríto mortal. Alguém da família ou amigo pode falecer. Se aquelas aves que não 
têm hábito de cantar à noite, de repente soltarem um pio ou um canto de voz alegre ou triste é má notícia, pois 
alguém pode morrer. O beija-flor, por sua vez, se entrar na sua casa é sinal de boas-novas, alguém pode lhe 
visitar.

2. PERFORMANCE DO CONTO E CONTEXTO DE ENUNCIAÇÃO

Esta história geralmente é narrada por um ancião, em momentos de velório. Os ouvintes interpretam 
a narrativa e o ancião dá exemplos da vida cotidiana. A performance utilizada pelo narrador é para chamar a 
atenção das pessoas presentes no velório, já que o momento é de tristeza para a família, amigos e comunidade. 
No momento da narração, são contadas piadas, de forma a distrair a família e a reconfortá-la do momento 
triste. A história deve captar a atenção dos ouvintes e, para que eles não vão embora, o ancião faz várias 
performances, como se levantar, sentar e cantar ou convidar os presentes a  contar outras histórias e também 
a cantar. Dentro das narrativas de velório, o ouvinte é convidado a participar, sobretudo no momento musical. 
Noutras narrativas, essa participação é dispensada e nem sempre o ouvinte é convidado a cantar. Para Zumthor 
(1997, p. 241), “o ouvinte, como o leitor aferrado a um livro, desde que aceita o seu risco, se compromete a 
uma interpretação da qual nada garante a justeza.”

Contar é uma forma de aprendizado na comunidade, transmitindo conhecimento dos mais velhos para 
os mais jovens. O ancião faz perguntas e transmite os conhecimentos através dessas narrativas, bem como um 
ensinamento sobre como contar ou das várias performances. O narrador pode parar de contar e cantar músicas. 
Por exemplo, na dança dos pássaros, pode haver danças e imitações dos pássaros. É como se ele mesmo fosse 
personagem da história. A performance é usual nos velórios, mas pode ser feita noutros momentos. Paul 
Zumthor (1997, p. 158) afirma o seguinte: 
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Toda performance comporta assim em si, como fragmento ficticiamente isolado do 
tempo real – valores próprios, que talvez mudem, se invertam, a cada vez que a mesma 
canção for cantada: pouco importa, haverá sempre  valores, mesmo que sejam de 
negação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta narrativa fala da origem da dança do turé e da participação dos animais. O modelo de narração 
que se reproduz em vários tipos de história, na tradição oral, na poesia, na prosa, aparece na “Ixtwá Teweiô”, 
narrativa oral bastante conhecida do povo Galibi-Marworno. No entanto, a análise do conto focaliza mais 
nos personagens, no ambiente, no espaço e nos símbolos. O trabalho com esta narrativa pretende valorizar 
e conscientizar para o fortalecimento da cultura Galibi-Marworno, contribuindo para a continuidade e a 
manutenção da tradição. Achamos necessário mostrar o interesse sobre esta narrativa, de forma a fazer parte 
de uma educação que respeite seus conhecimentos tradicionais, em conservar a cultura e suas narrativas orais.

 Por meio destas narrativas, os anciãos transmitem às crianças e jovens lições ligadas ao conhecimento 
e à vida em comunidade. No quarto parágrafo, o texto apresenta sinal de respeito, o homem perdido foi 
aconselhado a não desobedecer às ordens de ninguém. Já no décimo segundo parágrafo fala sobre regras na 
dança do turé.

 As culturas indígenas são baseadas na oralidade. Contudo, mesmo na ausência da escrita, uma 
diversidade de sinais e de outras formas gráficas, tais como pintura, escultura, artesanato, cumprem o papel 
comunitário.

A função da narrativa oral apresentada é a transmissão dos saberes tradicionais do povo Galibi-
Marworno. A especificidade da “Ixtwa Teweiô” é o fato de ser contada em velórios, com a participação dos 
ouvintes. A performance é, de igual modo, importante, pois capta a atenção do auditório e conforta a família 
do falecido. Assim, a narrativa cumpre o seu papel didático e performativo.
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SOBRE A VERDADE E A FICÇÃO NO CONTO “BEATA VAVÁ”, 

DE BERNARDO KUCINSKI

Igor Gonçalves Miranda1

Você vai voltar para mim e outros contos (2014), de Bernardo Kucinski, é a reunião de 28 pequenos contos sobre 
o período nefasto da ditadura militar no Brasil (1964-1985). Kucinski foi professor universitário do curso de Física, 
jornalista e um dos poucos escritores brasileiros com destaque sobre o tema da ditadura. Além da obra em questão, 
publicou em 2011 o romance K. de teor autobiográfico em que narra a busca por sua filha Ana Rosa Kucinski desaparecida 
durante o regime, e Alice, publicado também em 2014, no qual narra a história do assassinato de uma professora de 
Física na USP. Seu engajamento literário contra a ditadura militar começa a partir dos relatos impulsionados pela 
Comissão Nacional da Verdade, fundada em 2011, mesmo ano de publicação de K., e finalizada em 2013 ao apresentar 
o relatório sobre os crimes, as vítimas e os algozes do período. É justamente sobre a implicância do tema da verdade 
que nossa reflexão irá se debruçar.

Nossa abordagem elege apenas o primeiro conto, intitulado “A beata Vavá” (KUCINSKI, 2014, p. 21-28). 
Antes de justificarmos a eleição deste conto para tratar dos aspectos da verdade, é imprescindível observar a epígrafe e 
a instância prefacial que têm caráter de uma advertência ao leitor.

Na epígrafe lemos: “Não quero falar de mim, mas seguir de perto o século, o rumor e a germinação do tempo. 
Óssip Mandelstam, O rumor do século [em tradução de Paulo Bezerra]” (KUCINSKI, 2014, p. 5). O poeta russo citado 
é conhecido por dar testemunho dos tempos hostis através de sua poesia e de sua prosa memorialística. Em O que é o 
contemporâneo (2009), Giorgio Agamben traz alguns comentários sobre a poesia “O século”, escrita em 1923 por este 
poeta russo. Agamben diz que a poesia não trata do século em questão, mas “sobre a relação entre o poeta e o seu tempo, 
isto é, a contemporaneidade” (AGAMBEN, 2009, p. 60) e que o poeta a caracteriza como “século-fera”. É a partir dos 
versos “Mas está fraturado o teu dorso / meu estupendo e pobre século. / Com um sorriso insensato / como uma fera 
um tempo graciosa / tu te voltar para trás, fraca e cruel / para contemplar as tuas pegadas” (Ibidem, p. 62) que Agamben 
define o contemporâneo, e interpreta o gesto do eu-lírico, que traz como tema seu próprio tempo, como um “gesto 
impossível para quem tem o dorso quebrado quer virar-se para trás, contemplar as próprias pegadas e, desse modo, 
mostra o seu rosto demente” (AGAMBEN, 2009, p. 62). O homem contemporâneo é, portanto, aquele que “mantém fixo 
o olhar no seu tempo, para nele perceber não as luzes, mas o escuro” (Ibidem).

Remetemo-nos, dessa forma, ao efeito-epígrafe que, segundo Genette (2009, p. 144), “assinala por si só, afora 
pequena margem de erro, a época, o gênero ou a tendência de um escrito”. Com esta reflexão, afirmamos que a epígrafe 
escolhida por Kucinski para o seu livro de contos sobre a ditadura militar no Brasil comanda nossa leitura e nos dá o 
gesto do poeta russo como start: um olhar para trás e um olhar direcionado a um “tempo-fera”. Este gesto presente com 
a citação do poeta russo é referendado pela “advertência o leitor” logo a seguir, onde Kucinski afirma que os contos 
selecionados “se inspiram no clima de opressão reinante no nosso país nas décadas de 1960 e 1970 e suas sequelas” 
(KUCINSKI, 2014, p. 7).

Nesta instância prefacial, Kucinski adverte dois tipos de leitores: “leitores familiarizados com aqueles tempos” 
(KUCINSKI, 2014, p. 7), para quem afirma que o conteúdo de seus contos, caso tenham alguma semelhança com fatos 
vividos, não passam de ficção; e “leitores mais jovens, não familiarizados com aqueles tempos” (Idem, Ibidem), para 

1  Mestrando em Estudos Literários no Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de 
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quem afirma que os contos que se seguem darão melhor conta da atmosfera complexa que a simples história factual não 
poderia transmitir. Afirma, então, a não veracidade da narrativa ou sua ficcionalidade, e ao mesmo tempo a capacidade 
de transmitir a atmosfera de uma época através das narrativas.

No entanto, o primeiro conto intitulado “A beata Vavá” apresenta dois níveis de incredulidade ou de teste da 
verdade em relação aos fatos vividos na ditadura: o primeiro nível por se tratar de uma ficção que pode se confundir 
com fatos históricos — neste nível a relação de teste da verdade é com o leitor; o segundo nível porque se trata de uma 
narrativa fantástica, passível de incredulidade pelos próprios narradores, ou seja, de um teste típico de verossimilhança. 
Estes dois níveis de teste podem ser vistos através da relação que os narradores do conto têm com a “verdade”.

A situação é a seguinte: um grupo de ex-militantes está em uma sala e um deles pede para que outro relate o 
caso da beata Vavá, mãe do companheiro Anésio, preso político e torturado pelo regime ditatorial. São, portanto, dois 
narradores: o que pede o relato, grava e transcreve; e o relator. A diferença entre esses narradores também é dada pela 
forma: a voz do relator é escrita em itálico, nos moldes clássicos da transcrição de um relato para uma pesquisa de campo; 
a voz do segundo narrador é escrita de forma regular (sem itálico). Esta diferença formal entre as vozes dos narradores 
dá ao conto um caráter de cuidado com o estatuto da verdade, mesmo se tratando de uma história duvidosa contata por 
um materialista: “Surpreendia-nos também que uma história dessas, de telepatia e milagre, visões e adivinhações, e até 
manifestações dos orixás, viesse da boca de um declarado materialista” (KUCINSKI, 2014, p. 21). Mesmo que seja 
materialista e que isso possa interferir na narrativa, o relator do caso da beata Vavá não refuta os fatos que parecem 
inverossímeis. O relator da história começa dizendo que lembrou de beata Vavá, pois esta tinha morrido com 102 anos 
de idade, há pouco tempo e que no seu enterro estavam presentes o arcebispo, as mães de santo, políticos tradicionais 
e militantes de esquerda, numa espécie de ecumenismo religioso e político (VASCONCELOS, 2018): “por tudo isso, 
avaliando que o assombroso relato não poderia faltar à crônica daqueles tempos, mas enfrentaria o ceticismo, para não 
dizer a incredulidade de futuros historiadores, pedia ao nosso convidado permissão para gravar” (KUCINSKI, 2014, p. 
21). O paradigma está dado: o ceticismo e a “incredulidade de futuros historiadores” terá que dar conta do relato de um 
materialista convicto sobre acontecimentos extrassensoriais.

O conto narra a primeira “visão” da beata Vavá em 1972, enquanto seu filho Anésio estava preso no 1º Batalhão 
de Polícia do Exército, localizado na Rua Barão de Mesquita, Zona Norte do Rio de Janeiro, onde funcionava o DOI-
Codi (Destacamento de Operações de Informação – Centro de Operações de Defesa Interna). A beata Vavá, residente 
em Salvador, durante sua cotidiana reza viu que “Jesus vertia sangue dos punhos, dos tornozelos, logo da boca, e se 
transmutou rapidamente na imagem de seu filho: viu o seu filho Anésio crucificado e vertendo sangue” (KUCINSKI, 
2014, p. 23). A beata entendeu que “era um pedido de socorro de seu filho, que naquele mesmo momento estava sendo 
suplicado [torturado], e era de urgência urgentíssima arrancá-lo das mãos de seus algozes” (Ibidem).

A sutil eminência do que queremos demonstrar neste artigo como paradigma da verdade não está no fato da 
beata ter tido uma “visão”, mas no fato de ter convencido as autoridades da Igreja a contactar o comando do Exército 
para transferir Anésio para uma prisão de Salvador: “Pois bem, sucedeu que naquela mesma noite, como que por 
milagre, cessaram as torturas sobre o Anésio. Não apenas cessaram as torturas como ele foi transferido dias depois para 
a cadeia de Salvador” (KUCINSKI, 2014, p. 24). O milagre da tortura ter cessado e o preso político ter sido transferido é 
referendado por uma pausa no relato, na qual o narrador nos conta o espanto do filho de um dos companheiros presentes 
na sala sobre as atrocidades do Exército: “expressou surpresa não pelos fenômenos extrassensoriais, que aceitou com 
naturalidade, mas pela brutalidade das torturas que seu próprio pai, ali presente, teria sofrido, sem nunca lhe ter revelado 
os detalhes” (Ibidem, p. 25). Kucinski nos mostra, desta forma, que o absurdo não é as manifestações de fé religiosa e 
experiência extrassensorial da beata, tão típicas em um país de forte misticismo religioso como o Brasil, mas o fato de 
este poder represar as torturas realizadas nos DOI-Codi espalhados pelo Brasil — aliás, o recado para nós é que o absurdo 
maior é a própria tortura. Também nesta pausa dramática está representada as duas gerações de leitores mencionadas na 
advertência ao leitor: o jovem presente, filho de um dos companheiros, ouvindo o relato e aqueles que viveram o regime.
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O relato segue com as intervenções da beata Vavá na cadeia de Salvador, para onde o Anésio foi transferido. A 
presença da beata, nas visitas aos sábados, muda toda a dinâmica de relação entre o torturador coronel Araújo e os presos 
políticos, como pode ser visto na passagem a seguir:

Quando incumbiam a beata Vavá de uma tarefa delicada, contrabandear algum medicamento 
ou levar para fora da cadeia os manifestos dos presos, ela preparava de antemão o bolo de 
chocolate, e o coronel baixava a guarda por completo. Passaram-se meses assim, um ano 
e meio, quase dois anos; as feridas do Anésio cicatrizaram e sua situação na cadeia ficou 
estabilizada. A dos demais presos também. A beata Vavá, todo sábado, os abastecia com seus 
bolos e quitutes (KUCINSKI, 2014, p. 26).

A segunda visão da beata Vavá ocorre logo após a crise do petróleo de 1973, que derrubou o modelo econômico 
da ditatura militar: “mas os militares, ao invés de entregar logo os pontos, enlouqueceram de vez, inclusive o coronel 
Araújo e seus asseclas [...]. Nesse cenário, a beata Vavá subitamente recebeu outro chamamento, esse na reza da manhã” 
(KUCINSKI, 2014, p. 27). Esta segunda visão ocorre da mesma forma que a primeira: “a imagem verteu sangue e a 
fisionomia de Cristo foi se transfigurando na de seu filho Anésio” (Ibidem), mas a reação da beata foi ainda mais radical 
e assertiva, pois ela foi prontamente à cadeia onde o filho estava no exato momento sendo torturado: 

Seus gritos — e deles vários ex-presos, inclusive eu, lembram-se até hoje — atraíram o 
coronel Araújo, que simulou surpresa com a visita fora de hora. Perguntou do bolo, tentando 
disfarçar ou ganhar tempo, e a beata Vavá o interrompeu aos berros, Não tem bolo, não tem 
nada, seu incréu — para ela, ‘incréu” era o pior dos insultos —, quero ver meu filho já. Os 
gritos chegaram os fundões, onde de fato estavam pendurando o Anésio de novo no pau de 
arara para tentar conferir uma informação que vinha de São Paulo. A tortura foi interrompida 
e o rapaz devolvido à cela. Nunca mais o levaram para o fundão (Idem, Ibidem).

A situação do absurdo está dada: uma senhora enfrenta um coronel do Exército e exige a presença imediata do 
filho — como se estivesse apta a fazer qualquer exigência. Podemos dizer que é fantástico o conto que ora analisamos: 
“uma faceta que poucos poderiam atribuir a um conto sobre a ditadura civil-militar de 1964, mas que se faz presente” 
(VASCONCELOS, 2018, p. 56).

O amigo do Anésio, o materialista responsável pelo relato, finaliza-o com a descrição do impossível: o coronel 
Araújo desistiu da carreira militar (ou de torturador) para converter-se ao cristianismo. O desfecho do primeiro conto 
é, portanto, o mote principal de toda obra quando o narrador que grava o relato pondera entre a verdade e mentira da 
história contada e que, para além do estatuto da verdade, a história se tornou lenda:

Nosso conviva revelou que, verdade ou não, a história virou lenda em Salvador, mexendo até 
com os torturadores. Disse que o coronel Araújo, por exemplo, foi tomando de tanto medo 
que, antes mesmo de acabar a ditadura, abandonou a farda e se converteu. Hoje ele é pastor 
de uma Igreja evangélica; ao velório não veio, talvez temendo que o espírito da beata viesse 
puxá-lo pelas pernas, ele concluiu (KUCINSKI, 2014, p. 27-28, grifos do autor)
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Para melhor compreender o estatuto de certeza e ou verdade na ficção, referimo-nos à complexa relação entre 
estes valores no “mundo ficcional” e no “mundo real” na passagem entre modernismo e pós-modernismo, presente no 
capítulo “Sobre a verdade, a ficção e a incerteza” (1998, p. 142-159) do livro O mal-estar da pós-modernidade (1998), 
de Zygmunt Bauman.

Bauman traz a ideia de inversão do valor de certeza proposta por Umberto Eco quando diz que “quanto mais 
profunda a incerteza que exaspera o mundo real, mais elevado o valor de certeza da ficção” (BAUMAN, 1998, p. 152); 
e pressupõe também oposto, através de Milan Kundera, que diz que “quanto mais o mundo real oscila sob a pressão 
indômita de genuínas ou supostas certezas, mais tocante e atraente se torna esse outro aspecto da realidade” (Ibidem). 
Bauman explica a diferença de ênfase nas abordagens de Eco e Kundera não através das diferenças entre as concepções 
de literatura dos autores citados, mas “segundo as diferenças de geração entre eles” (Ibidem); ou seja, a diferença está 
na concepção de mundo e na relação do escritor com o mundo que vive. A experiência de Kundera é de quem “cresceu 
à sombra do estado totalitário” (Ibidem), e Eco, “de outro lado, fala por uma geração que cresceu no cada vez mais 
desregulamentado e polifônico mundo da pós-modernidade” (Ibidem). Retomamos o conceito de contemporaneidade 
de Agamben (2009) — mencionado no começo desta reflexão —, que está não numa demarcação do tempo, mas na 
capacidade do escritor apreender seu próprio tempo. Kucinski é, para nós, este escritor, pois nos apresenta a ambivalência 
do estatuto da verdade através de uma narrativa do absurdo num ambiente hostil. Sobre esta ambivalência Maria Rita 
Kehl, no prefácio à obra, diz:

Embora o autor não nos explique nada a respeito da veracidade, ou não, dos episódios, alguns 
deles são muito conhecidos das vítimas e dos estudiosos do período. Minha memória sugere 
que todos eles sejam, como se afirma nas legendas finais de alguns filmes, inspirados em fatos 
reais. [...] Mas a identificação da matriz histórica dos contos não lhes diminuiu o interesse; 
a força da literatura não está no que se conta, e sim no estilo em que é contado (KUCINSKI, 
2014, p. 17-18, grifos da prefaciadora).

É na narrativa de mistério, fantástica, que o paradigma da certeza histórica sobre a tortura e os absurdos do regime 
militar se endossa. E através do olhar que Kucinski lança para o passado nefasto que viveu, podemos compreender a 
contemporaneidade nesta narrativa pós-moderna que, segundo Bauman: “pode-se, por conseguinte, dizer que, sob a 
condição pós-moderna, o ‘mundo lá fora’, o ‘mundo real’, adquire em grau cada vez maior os traços tradicionalmente 
reservados ao mundo ficcional da arte” (BAUMAN, 1998, p. 155). Neste conto, portanto, o mundo ficcional, embora 
estejamos advertidos desde o início, confunde-se plenamente com o mundo real, quando o conteúdo é o absurdo da 
tortura da ditadura militar.
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DINA SALÚSTIO E A REPRESENTAÇÃO DE FIGURAS MARGINALIZADAS 

EM MORNAS ERAM AS NOITES1

Joilda Alves de Oliveira2

Jeane Carozo Rocha3

RESUMO: Neste artigo analisaremos dois contos presentes na obra Mornas eram as noites de Dina Salústio autora cabo-
verdiana. Em muitos de seus textos ela explora as características, emoções e a condição social de figuras marginalizadas 
socialmente. Grande parte das narrativas presentes em seu livro destacam as vivências de mulheres africanas, ou cabo-
verdianas, mas não só a mulher é uma figura evidenciada, crianças e personagens que por consequência de alguma 
situação vivem a margem da sociedade são figuras de destaque em sua escrita. Escolhemos os contos “Forçadamente 
mulher forçosamente mãe” e “Natal” como corpus para nossas análises, ambos se relacionam no que diz respeito à vida 
em condições precárias, e desejos impossibilitados. Os personagens possuem proximidade. No primeiro conto uma 
adolescente tem sua triste história contada pelo narrador. O segundo é a rememoração da observação de uma situação 
onde meninos pobres são o núcleo de determinada situação. Nas narrativas de Salústio evidenciam-se a riqueza de 
detalhes e a presença do narrador que testemunha os acontecimentos e nos transmite fielmente. Ao final da leitura de cada 
narrativa nós leitores estamos imersos em uma gama de questionamentos de ordem social. Assim, correlacionaremos 
nossas análises a teorias literárias e filosóficas que nos auxiliam no desvendar dos entremeios do texto literário.

Palavras-chave: Mornas eram as noites. Crítica social. Conto contemporâneo.

INTRODUÇÃO

O objetivo deste trabalho é realizar uma análise crítica de dois contos da escritora cabo-verdiana 
Dina Salústio. Analisaremos os contos “Forçadamente mulher forçosamente mulher” e “Natal”, presentes em 
Mornas eram as noites série de contos publicados inicialmente no ano de 1994, mas que em 2019, ganhou 
uma nova edição pela editora Nandyala. Buscaremos observar a construção narrativa e a estrutura dos contos, 
salientando as características principais da escrita de Salústio, que nos conduz à reflexão sobre problemáticas 
sociais de alta relevância.

Bernadina de Oliveira Salústio4 nasceu na ilha de Santo Antão, em Cabo Verde, um arquipélago 
pertencente ao continente africano, no ano de 1941. Exerceu as funções de professora primária, assistente 
social, e jornalista. Sócia fundadora da Associação dos Escritores Cabo-verdianos; também da SOCA - 
Sociedade Cabo-verdiana de Autores; Membro fundador da Academia Cabo-verdiana de Letras; e Membro 
Correspondente da Academia Sergipana de Letras. Por conta de sua atuação artístico-cultural recebeu do 
governo de Cabo Verde a ‘Ordem do Mérito Cultural’ em 2005, e a ‘1ª Classe da medalha do Vulcão por 
Sexa’ pelo Presidente da República de Cabo Verde em 2010. Suas obras são: Veromar (2019); Filhos de Deus 

1  Este trabalho nasceu a partir da disciplina de Teorias Contemporâneas da Literatura - Mestrado Acadêmico 
da Universidade Federal de Sergipe – PPGL/UFS, sob a orientação da Profª. Drª. Christina Bielinski Ramalho.
2  Mestranda em Estudos Literários do Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade Federal de 
Sergipe/PPGL/UFS. Email: joildaalvares@hotmail.com. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6536224042652955>
3  Mestranda em Estudos Literários do Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade Federal de 
Sergipe/PPGL/UFS. Email: jcarozorocha@yahoo.com.br. Lattes: <//lattes.cnpq.br/8244358672078482>.
4   Informações biográficas da autora retiradas da orelha do livro Mornas eram as noites: Belo Horizon-
te:2019.
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(2018); Filhas do vento (2009); O que os olhos não veem (2002); Estrelinha tlim-tlim (2000); A louca de 
Serrano (1998); e Mornas eram as noites (1994). 

Com relação às características dos personagens, especificamente em Mornas eram as noites, Demétrio 
Alves Paz e Mithiele da Silva Scarton em seu ensaio: “A condição feminina em mornas eram as noites, de 
Dina Salústio” afirmam que:

A mulher, que tantas vezes sofre pela dor, pelos vícios, pelos amores e por tudo que a vida 
lhe desatina, está comumente presente nos contos assim como as decisões constantemente 
delicadas de lidar com esses problemas. A feminilidade, aqui, torna-se forte ou sucumbe pelas 
difíceis decisões tomadas (PAZ E SCARTON, 2018, p.136). 

Nas palavras dos autores que realizaram um comentário objetivo e descritivo sobre a obra de Salústio, 
percebemos as questões caras à sua escrita. Sem dúvida, a condição da mulher, com a apresentação de diferentes 
figuras femininas e suas peculiaridades, é o cerne da obra. A autora consegue, através da narrativa leve e 
acessível, expor histórias em que diversas personagens femininas enfrentam problemas, sempre deixando o 
espaço para a reflexão sobre a inserção das mulheres na sociedade. Os trinta e cinco contos do livro são curtos, 
a maioria não ultrapassa duas páginas, e, através de uma linguagem simples e da criação de imagens que se 
aproximam do leitor, a narrativa em Mornas eram as noites é construída. Trazemos novamente os comentários de 
Paz e Scarton (2018), para situar e caracterizar nosso objeto literário, além disso, os comentários dos autores 
são conclusivos e nos auxiliam em nosso processo de compreensão da obra para a posterior análise, vejamos: 

Dessa forma, nos contos, as mulheres são não só a principal peça, mas também a que adquire 
voz, pois a maior parte das narrativas está em primeira pessoa, em um foco narrativo feminino. 
[...] A questão da violência de gênero é constante nas ilhas, Dina Salústio trata desses assuntos 
em alguns dos contos [...] (p.136). 

Feita uma breve apresentação da autora, e algumas considerações sobre a obra em que se inserem 
“Forçadamente mulher forçosamente mãe” e “Natal”, passemos agora à nossa análise de cada conto. 

“FORÇOSAMENTE MULHER FORÇOSAMENTE MÃE”

Iniciamos com algumas considerações sobre “Forçadamente mulher forçosamente mãe”. O conto é 
breve, mas apresenta questionamentos de intensa complexidade. O narrador conta a história de Paula, uma 
garota pobre de dezesseis anos, que sofre as consequências de um estupro: ela se vê grávida, sem aparo afetivo 
e econômico. No decorrer da narrativa, percebemos a indignação do narrador perante a sina de Paula. Em uma 
linguagem reflexiva,  narrador comenta a situação da pobre moça e levanta questionamentos de cunho social. 
O título “Forçadamente mulher forçosamente mãe” nos remete à ideia do uso da força, algo feito à força, uma 
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imposição. As palavras ‘forçadamente’ e ‘forçosamente’ são praticamente sinônimas, ambas dizem respeito a 
algo forçado, com uso de força, de modo forçoso. Tais vocábulos nos chamam atenção para a sina daquela que 
foi forçada a ser mulher, e forçada a ser mãe vítima dos profundos reflexos das mazelas sociais.

O texto é curto: uma página e metade de outra. Os personagens principais são Paula e o narrador 
testemunha. Não existem marcas que denunciem se esse narrador é uma mulher ou homem. As pistas de 
sua presença aparecem a partir do terceiro parágrafo, pela utilização do verbo querer em primeira pessoa do 
singular (queria) pretérito imperfeito do indicativo, expressando o desejo do narrador: “Queria vê-la com 
raiva. Queria que ela e todas se juntassem [...]” (SALÚSTIO, 2019, p. 44). Nos primeiros três parágrafos, 
o narrador conta a história de Paula com detalhes, se fazendo próximo dos acontecimentos, pois detalha as 
situações, as características da personagem e a descreve em sua subjetividade, o que nos leva a imaginar que 
a conhece pessoalmente. Vejamos uma passagem: “Para setembro Paula terá seu filho. Ainda há dias ela ria e 
dançava pelos cantos. E juntava conchas cor-de-rosa na praia” (SALÚSTIO, 2019, p.44). O narrador realiza 
uma comparação entre o presente de Paula e seu recente passado, afirmando que ela, que era só uma menina 
livre e inocente, primeiro foi forçadamente mulher, depois forçosamente mãe, o que fez com que perdesse sua 
infância e liberdade. 

Com relação ao tipo de narrador, percebemos por conta de sua posição narrativa, que se trata do 
narrador testemunha: “Ele narra em 1ª pessoa, mas é um ‘eu’ já interno à narrativa, que vive os acontecimentos 
aí descritos como personagem secundária que pode observar, desde dentro, os acontecimentos, e, portanto, 
dá-los ao leitor de modo mais direto, mais verossímil” (LEITE, 2002, p.38). Nas palavras de Lígia Chiappini 
Moraes Leite em O foco narrativo, especificamente no capítulo “A tipologia de Norman Friedman – ‘Eu’ como 
testemunha”, percebemos que tais características expostas pela autora se encaixam ao narrador do conto. Ele 
observa os acontecimentos, e os transmite de forma direta: “Que é dos sonhos? Hoje carrega penosamente uma 
barriga enorme. Sozinha. As ilusões vão-se perdendo nos vómitos da gravidez” (SALÚSTIO, 2019, p.44). 

O abuso sexual de menores, que é uma das questões centrais do texto, é um dos problemas que mais 
afeta a população cabo-verdiana. Dina Salústio é cabo-verdiana, nascida na ilha de Santo Antão, assim muitas 
de suas narrativas são analisadas relacionando o seu lugar de fala, lugar de uma mulher negra, e originária de 
uma pequena região da África. Ao analisarmos sua construção literária, que aproxima a ficção do contexto 
social, encontramos ligações entre a literatura e a realidade social. De acordo com uma matéria do site 
“Observador5”, os crimes sexuais em Cabo Verde aumentaram em sessenta por cento (2017/2018), e um terço 
dos casos se refere ao abuso de menores e crianças. 

A literatura é uma expressão artística que desperta leitores e leitoras para algumas reflexões que 
correlacionam arte e realidade. Vejamos algumas afirmações de Bauman em O mal estar da pós-modernidade 
no capítulo “O significado da arte e a arte do significado”: “[...] a arte e a realidade não artística funcionam 
nas mesmas condições, como criadoras de significado e portadoras de significado, num mundo notório por ser 
simultaneamente afortunado e flagelado pela sua insuficiência e pelo excesso de significados (1998, p. 135). A 
narrativa de Salústio carrega seus significados que se aproximam da realidade de muitos países e comunidades 
pobres nas quais jovens são violentadas. A literatura cria seus significados e nos leva a refletir com base em 
questões muitas vezes silenciadas por conta do excesso de problemáticas e a invisibilidade de alguns temas.

5  Matéria completa disponível no site “Observador” in: <https://observador.pt/2018/10/21/crimes-sexuais-
-aumentam-60-em-cabo-verde-mais-de-um-terco-sao-contra-criancas/> Acesso em: 19 de novembro de 2019. 
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O narrador do conto se coloca como insatisfeito e revoltado com a situação de Paula e de tantas 
outras garotas e crianças que passaram e passam pela mesma situação: “Queria vê-la com raiva. Revoltada. 
Decidida. Queria que ela e todas elas se juntassem e calassem para sempre os latidos daqueles que perseguem 
manhosamente as nossas meninas na quietude das noites. Com seu ódio” (SALÚSTIO, 2019, p.44). 
Compadecido das dores de Paula e suas semelhantes, ao que parece, ele assistiu de perto os acontecimentos 
que a fragilizaram. O narrador personagem nos conta a triste história da garota e nos envolve com as emoções 
de indignação e tristeza. 

Bauman, no capítulo “Sobre a verdade, a ficção e a incerteza”, ao mencionar constatações de Umberto 
Eco sobre a relação do leitor com ficção afirma que: “É na ficção, afirma Eco, que procuramos a espécie de 
certeza e segurança intelectual que o mundo real não pode nos oferecer... Lemos romances a fim de localizar 
uma forma na informe quantidade de experiências terrenas” (1998, p. 151). Com relação à ideia de ‘segurança 
intelectual e certeza’ que o leitor busca na obra ficção, talvez essa dinâmica esteja invertida ao relacionarmos 
tais ideias à leitura de “Forçadamente mulher forçosamente mãe”. O conto nos leva à reflexão  e ao embate 
com as problemáticas e mazelas sociais recorrentes que afetam populações marginalizadas socialmente. A 
narrativa não nos leva a uma fuga ou identificação intelectual com o enredo apresentado, mas provoca em 
nós a indignação perante a realidade ficcional que se conecta com a realidade empírica.  Não encontramos a 
certeza e segurança intelectual. Encontramos ainda mais incerteza e no chocamos com a ficção tradutora da 
realidade que nos conduz à problematização social. 

Destacamos, ainda, o caráter conclusivo e reiterado do conto em questão. O enunciado que abre a 
narrativa diz o seguinte: “Em setembro fará calor” (SALÚSTIO, 2019, p. 44). O que pode nos remeter a 
diversas interpretações e subjetividades, principalmente se considerarmos que tal afirmação é reiterada como 
frase final do texto: “Para setembro haverá calor” (SALÚSTIO, 2019, p.45). É interessante o jogo de palavras 
existente entre as duas afirmações. A primeira “em setembro fará calor” nos transmite a ideia de futuro por 
conta do verbo ‘fará’ no futuro do presente, o calor é algo que virá assim como a história de Paula que começa 
a ser por nós conhecida. A afirmação final do conto ‘para setembro haverá calor’ modifica a estrutura com 
relação à primeira afirmação, mas ainda assim trata do tempo futuro do presente. Esse jogo de enunciados para 
nos transmitir a impossibilidade de mudança da história de Paula, seu futuro quase não tem chances de ser 
modificado, diferente. Seu passado e futuro entrelaçados, o futuro do seu presente foi determinado. 

O narrador expressa uma postura de inconformidade com a dinâmica dos acontecimentos, imagina 
para a menina abusada uma postura de luta e combate, mas parece ser uma pessoa com poucas esperanças de 
que a realidade seja de fato modificada. “Mas Paula chora às escondidas. E tem esperança. Ainda. Porque a 
esperança dos dezasseis anos é a última coisa a deixar-se ir. Mas secará com o primeiro leite do primeiro filho” 
(SALÚSTIO, 2019, p.45). Talvez acostumado a ver situações como a de Paula se repetirem, o narrador não 
parece ter uma postura otimista e esperançosa para a vida futura da menina. Infelizmente pode não lhe restar 
nem a esperança, pois ela secará assim como o leite do filho. O leite secará junto a falta de oportunidades, a 
solidão e a miséria da pobre moça. 

Passaremos agora a análise do conto «Natal», inicialmente fazemos uma contextualização e um breve 
resumo do texto. 
“NATAL”

A narrativa nos leva a refletir sobre como a convivência com as desigualdades tornou-se comum a 
partir do momento em que o homem passou a viver em sociedade. Mas, a depender da época, a percepção das 
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carências torna-se mais evidente. Compras, fartura de alimentos, trocas de presentes e o uso de roupas novas 
são a melhor maneira de demonstrar que se estar “participando” desse período do ano. Logo, a época de Natal 
observada por outra época pode ser uma das mais cruéis. 

A temáticas sugeridas através da leitura do conto como, por exemplo, a questão da desigualdade social, 
relacionam-se com algumas das palavras de Bauman em “A verdade, a ficção e a incerteza” quando o autor 
escreve que: “A história moderna resultou, e a prática moderna continua resultando, na multiplicação de 
divisões e diferenças; longe de se amalgamar numa uniformidade global [...]” (BAUMAN, 1998, p.154). 
As diferenças podem ser enxergadas em “Natal”, principalmente, quando falamos da referência ao poder 
aquisitivo dentro do conto. Em parte, a história ficcional de Salústio reflete a vida de muitas crianças pobres 
de famílias desestruturadas economicamente, que, mesmo não podendo desfrutar dos valores consagrados ao 
Natal pelo capitalismo, como a ideia de poder de compra, sonham em consumir.  

Outro trecho interessante do texto de Bauman que pode dialogar com a expressão narrativa do conto é 
o seguinte: “Pode-se, por conseguinte, dizer que, sob a condição pós-moderna, o “mundo lá fora” o “mundo 
real”, adquire em grau cada vez maior os traços tradicionalmente reservados ao mundo ficcional da arte” 
(BAUMAN, 1998, p. 155). Neste trecho, de modo subentendido, o autor parece relacionar a realidade e a 
ficção como se ambas se interseccionassem, assim a barreira entre o que é restritamente realidade e o que é 
apenas ficção deixa de existir. “Natal” nos faz questionar essas fronteiras entre o real e o ficcional.

 A obrigação de consumir para participar das festas natalinas é hoje um dos maiores objetivos dessa 
comemoração. As entradas e saídas de lojas acontecem inclusive em horários estendidos. As luzes do Natal 
são o guia dessa gente com um só pensamento: comprar. Os sem condições de consumir estão à margem desse 
cenário, bem como estão sendo ignorados. Não importando assim a mensagem importante, que a festa prega 
ou deveria pregar, de se fazer caridade durante esse período. 

O conto em 1ª pessoa traz novamente o narrador testemunha, que faz uma crítica à desigualdade social 
tão evidente durante a época do Natal. Também não é possível identificar a gênero desse narrador, não existe 
o uso de pronomes ou palavras que indiquem que se trata de um homem ou mulher. Sabemos apenas que 
essa pessoa tem filhos. Usemos, nesta análise, o feminino. Ela nos conta um episódio presenciado em uma 
loja intitulada “loja dos sonhos”, onde crianças pobres observam brinquedos e são ignoradas por clientes em 
compras. As crianças são, inclusive, escorraçadas pelos funcionários da loja.

Curiosamente, as personagens não têm nomes próprios. Elas são chamadas por nomes comuns que 
remetem à condição social atual delas. “Mocinhos semi-esfarrapados”, “meninos esfarrapados”, “miúdos”, 
“gatinhos rotos”, “garotos” e “mocinhos” são as denominações dadas às crianças sem condição financeira de 
consumir a época e que ficam apenas a observar os brinquedos. Tornando-se assim importunadores.

Os personagens são “compradores”, “clientes”, “freguesa” e “gente de bem”, denominações dadas 
para quem aparentemente tem condições de consumir no Natal, mesmo que seja de forma sacrificante. Já 
a funcionária da loja, inicialmente é chamada de “vendedora”. Mas após um comportamento irritante é 
denominada “rapariga do balcão”, pois até para enxotar alguém existe um limite. Ao final, clientes, vendedora 
e a própria narradora passam a chamar-se “palhaços”.

 A narradora é a um dos personagens principais juntamente com os “três mocinhos esfarrapados” 
(SALÚSTIO, 2019, p.68). São mencionadas uma a uma as ações praticadas pelas demais personagens, bem 
como são expressas as vozes de seus discursos, seja quando reclamam dos preços, da obrigação da necessidade 
de consumir, seja da presença das crianças. O mesmo acontece com a fala da funcionária da loja, quando 
reproduz o atendimento aos clientes e a expulsão dos meninos.
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Não são informados aspectos físicos das crianças, dos funcionários e dos clientes, mas destacados 
aspectos psicológicos. Assim, as personagens são fiéis à realidade, pois situações como essas – crianças em 
portas de lojas a época de Natal – são comuns em todas as cidades que possuem comércio de brinquedos. 
Os garotos não têm pressa, os olhos têm brilho, são tímidos, mudos, sorridentes, nostálgicos e distraídos. 
Os compradores não têm alegria, estão decepcionados, raivosos, frustrados, murmurando, reclamando e 
chamando a atenção.  E a vendedora está nervosa.

A história corta o coração e causa comoção com a situação das crianças e repulsa aos vendedores e 
clientes, sempre alheios a elas. Em determinado momento, somente a narradora faz algumas indagações, a 
exemplo de: “onde está a família deles? Já teriam comigo hoje? Só sei que estão a viver mais um natal. O seu 
Natal tecido com olhares e imaginação: Um Natal de espreita” (SALÚSTIO, 2019, p.69). A narradora, consigo 
mesma, indaga sobre a vida e as condições das crianças pobres que vê, e define como é pobre e triste o Natal 
dos pequenos.

O local onde os fatos acontecem é em uma loja chamada de “loja dos sonhos”. Trata-se de um ambiente 
físico e comum frequentado por muitas pessoas. Não há uma descrição do espaço físico, mas de situações 
ocorridas nesse local como a compra de presentes, a observação de produtos e de comportamentos de pessoas, 
entrada e saída de clientes. Trata-se de descrições expressionistas e originais, indispensáveis para a transmissão 
da mensagem da história.  O conto discorre sobre um tema urbano e de cunho social, e trata de um dos tipos de 
desigualdades, a econômica, responsável por crianças, principalmente, viverem à margem de toda e qualquer 
necessidade básica.

 A narrativa acontece no tempo atual e em ordem cronológica, precisamente no mês de dezembro, época 
em que se comemora a festa natalina. Os fatos são contados e sucessivamente intercalados por reflexões. A 
história é contada de forma organizada com relatos de acontecimentos que normalmente ocorrem em sequência 
– entrada numa loja; escolha de produtos; pagamento da compra e saída da loja. A narradora deixa claro tratar-
se de uma situação vivenciada por ela e por muitos a época do Natal.

 Os fatos acontecem de forma simples e objetiva. Seu ápice se dá quando a narradora chama a todos, 
inclusive a ela própria, de palhaços diante do consumo desenfreado que a época incrusta nas pessoas, bem 
como da inviabilidade de crianças, como aquelas que se encontram na entrada da loja, de consumirem como 
seus clientes. São palhaços também quando consomem mesmo sem condições financeiras, mesmo para manter 
aparências e durante o mês de janeiro sofrerem para cumprir as dívidas contraídas no mês anterior.

O verdadeiro significado do Natal foi deturpado ao longo dos anos. Celebrar o nascimento do Salvador 
por meio da caridade, da empatia, do doar-se ao outro foi trocado por compras e mais compras de produtos. 
E em meio as compras de Natal, as pessoas realmente não têm nome, não são facilmente ou individualmente 
reconhecidas.  Elas são ou consumidores obstinados e desenfreados ou não-consumidores, observadores, 
maltrapilhas em mais um Natal.

Mas o Natal não precisa acabar pelos motivos que hoje ele acontece. Como diz a narradora: “é bom 
haver Natal” (SALÚSTIO, 2019, p.68), mas o Natal com o sentido real do reencontro com amigos, da alegria 
de abraçá-los e matar as saudades. Do compartilhamento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao final de nossas análises dos contos de Dina Salústio, percebemos que a literatura não pode ser 
classificada como espelho da realidade, mas também não se devem excluir todas as conexões que uma 
construção literária pode apresentar com o mundo real. Os contos “Forçadamente mulher forçosamente mãe” 
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e “Natal” nos proporcionam uma pequena dimensão da vastidão de problemáticas sociais que são abordadas 
pela autora em Mornas eram as noites. Em nosso processo de análise, buscamos conectar as teorias com 
as quais estivemos em contato com as visões despertadas através da investigação do texto literário, e assim 
demonstrar as ligações entre o real e o ficcional.
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O ESTRANHO EM “CARA DE BONECA”, DE ANTONIO CARLOS VIANA

Joseana Souza da Fonsêca

INTRODUÇÃO

“Cara de Boneca” é um conto do livro Jeito de Matar Lagartas (2015), de Antônio Carlos Viana. O 
narrador personagem do conto inicia e conclui sua narrativa ativando a memória do tempo da adolescência 
quando ouvia Dona Glorita, sua professora, recitando os poemas do poeta português Luís de Camões. Engana-
se, porém, quem acha que o texto versará sobre a épica camoniana.

“Cara de Boneca” conta a história de seu Lilá, um morador de rua, catador de lixo, homossexual, que 
sofre as mais terríveis humilhações e violência física no lugar onde vive. Tais manifestações de maldade 
advêm dos adolescentes que o usam como boneca, geralmente, em sua iniciação sexual, bem como dos pais 
de tais meninos, que o consideram um ser impuro, nojento.

O leitor toma conhecimento do comportamento bizarro dos adultos e dos adolescentes do espaço onde 
seu Lilá habita a partir da focalização de um narrador adulto, o mesmo que na adolescência usava seu Lilá para 
satisfazer os desejos sexuais. “Eu me lembro de tudo” (VIANA, 2015, p. 46).  No entanto, o relato, anos após 
o ocorrido, não parece ser de arrependimento pelo comportamento grotesco com que tratou alguém que ele 
mesmo descreve, hoje, como “sempre educado, sempre cordato, incapaz de uma palavra grosseira” (VIANA, 
2015, p. 45). Um perfil de mansidão e cordialidade que entra em choque com o instinto perverso dos meninos 
que o abordavam na rua. 

É necessário revelar que toda a violência física e psicológica sofrida por seu Lilá tinha a aceitação 
dissimulada dos pais, que fingiam não saber dos encontros sexuais entre os seus filhos e o Cara de Boneca. 
“Nenhum pai e nenhuma mãe fazia com que os filhos não fossem para trás do cemitério. Alguns até falavam 
com orgulho ao saber que o filho já estava indo” (VIANA, 2015, p. 48). Para esses pais, era a iniciação 
dos filhos na vida de adulto, heterossexual, apesar de esta iniciação ocorrer com um homem. Para afirmar a 
masculinidade de todos que usavam seu Lilá, eles o apelidaram de Cara de Boneca, uma referência à mulher, 
visto que, a boneca é facilmente associada ao gênero feminino. 

Nesse aspecto, entra em cena um jogo com as palavras. O brinquedo boneca que, na maioria das vezes, faz 
parte do mundo da menina, sem pretensão de promover uma discussão de gênero, apresenta uma contradição 
sendo apresentada no enredo como um brinquedo de meninos. É sabido que os meninos costumam brincar 
com bonecos. Porém, revela o viés do machismo, este homem que os meninos ficavam em fila para usá-lo, 
parecia uma boneca, logo, a masculinidade deles não estaria ameaçada. Para uma maior compreensão da 
representatividade do significado em torno da figura da boneca, sugerimos o artigo “O jeito de Antonio Carlos 
Viana matar lagartas” (2017)1, cuja análise discute a relação da representação do brinquedo boneca, apelido e 
título do conto, como duplo da imagem do ser humano, ou seja, a boneca representa, em muitas situações o ser 
humano, porém no texto, seu Lilá, o humano, é apresentado como uma boneca de uso de meninos. 

1  O artigo citado é de autoria da Profa.Dra. Josalba Fabiana Santos (UFS), publicado na Revista Aletria, Belo 
Horizonte, v.27, n.1,p.287-302,2017. 
Disponível em www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/aletria/article/view/11253. Acesso em 22/11/2019.
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Seu Lilá “era conhecido de todos os meninos. Era bem redondinho, todo baixinho, mãos pequenas, braços 
curtos, os olhos lá no fundo da cara gorda, como daquelas bonecas que nossas irmãs ganhavam no Natal” 
(VIANA, 2015, p. 45). Este enxerto do conto ratifica as proposições citadas anteriormente. O vocabulário que 
descreve a personagem conota a correlação de seu Lilá ao gênero feminino: os diminutivos empregados, as 
formas arredondas e pequenas, geralmente, também são associadas às características de mulheres, bem como 
a comparação explícita ao brinquedo boneca que as irmãs dos meninos ganhavam no Natal. 

 Antônio Carlos Viana tematiza neste conto, bem como em toda a coletânea do livro, várias questões 
existenciais de forma cativante apesar do viés impiedoso: as questões de classe, de orientação sexual, de 
abandono e violência são chave de reflexão neste conto tão curto e aparentemente de pouca complexidade. 
Ledo engano! “Cara de Boneca” rende muitas discussões teóricas, porém, neste estudo nos deteremos à análise 
da categoria do estranho proposto por Zygmunt Bauman em O mal-estar da pós-modernidade (1998). 

O CONTO À LUZ DE BAUMAN

Para Bauman “o estranho é um membro ... da família dos indefiníveis” (1998, p. 64). Ser estranho, para 
o sociólogo polonês, é não se ajustar aos padrões hegemônicos de um dado grupo ou contexto social. São seres 
que não se adequam aos critérios de etnia, raça, comportamento, classe social, orientação sexual, faixa etária 
exigidos pela sociedade e suas instâncias reguladoras. Ou seja, são todos aqueles que infringem os padrões 
hegemônicos, que vivem à margem da sociedade e causam desconforto e mal-estar no contexto onde está 
inserido mesmo que à revelia de sua vontade.

 Ainda conforme Bauman, “cada espécie de sociedade produz sua própria espécie de estranhos e os produz 
de sua própria maneira, inimitável ... os estranhos são as pessoas que não se encaixam no mapa cognitivo, 
moral ou estético do mundo” (1998, p. 27). Seu Lilá não se encaixava em nenhum desses mapas. Dessa 
forma, era um tríplice estranho. Entretanto, vale destacar que o estranho habita na fronteira, suas identidades 
são ambivalentes, construídas no contínuo do tempo tal qual prega o próprio Bauman no livro Identidade 
(2005): As identidades vivem em batalhas numa dimensão altamente patológica geradas a partir das múltiplas 
conexões culturais, sociais e políticas da contemporaneidade. Desse modo, Bauman ratifica, “os estranhos de 
hoje são subprodutos, mas também os meios de produção no incessante, porque jamais conclusivo, processo 
de construção da identidade” (BAUMAN, 1998, p. 37).

 Seu Lilá era produto do contexto de nulidade do qual tinha acesso: condições sociais, culturais, sociais 
e políticas precárias, sendo, portanto, um indivíduo que necessitava de condições favoráveis para que pudesse 
integrar à classe dos “puros” e “desejáveis” cidadãos. Como ele não teve essa oportunidade era brutalmente 
posto à margem da sociedade. Vivia sob o desarrimo da incerteza, da humilhação, da sensação de inadequação 
pessoal. Conforme Bauman assegura, o Estado renega todos os indivíduos que não se enquadram aos preceitos 
do estabelecimento da ordem, mesmo tal indivíduo indesejado sendo fruto das regulações do próprio Estado 
(1998, p. 28).

A compreensão deste sociólogo bem familiarizado com as questões pós-modernas e seus muitos mal-
estares nos esclarece a respeito da problemática humana contemporânea e a regulação de seus corpos e 
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comportamentos. Para o Estado, os grupos minoritários são os únicos responsáveis por suas condições de 
instabilidade. Ou seja, o Estado vê o indivíduo como o único responsável pelos seus resultados, particularmente 
os negativos e desapontadores (BAUMAN, 1998, p. 118). Essa é a verdade das leis. Como seu Lilá não detinha 
de nenhum lugar de estabilidade social: “seu Lilá fazia parte daquele lugar desde sempre, talvez abandonado 
pela família, envergonhada dele” (VIANA, 2015, p. 45), era morador de rua, catador de lixo, homossexual, 
identidades relegadas às margens sociais, ele não contava nem com o amparo das instâncias de poder (família 
e estado, principalmente) nem com a compaixão dos que se beneficiavam do seu corpo.

Quando a gente terminava a festa, seu Lilá pegava a carroça e voltava para as ruas sob uma 
chuva de palavrões que as mulheres lançavam sobre ele, e nós também... Elas achavam que 
era ele que nos roubava toda a inocência, e nem sabiam que éramos nós mesmos que fazíamos 
questão de perdê-la. Naquele lugar, já crescíamos sabendo de tudo, e seu Lilá era apenas uma 
confirmação de que o mundo se dividia entre os de coração aflito e os de maldade extrema 
(VIANA, 2015, p. 47). 

Vale destacar que seu Lilá se encontrava do lado do de corações aflitos, enquanto as demais personagens 
são metáforas da maldade extrema no mundo contemporâneo. Ou seja, Viana desnaturaliza a representação 
de seres estranhos rompendo com o estereótipo negativo. Assim, constatamos que “em vez de refletir a vida, 
a arte contemporânea se soma a seus conteúdos” (BAUMAN, 1998, p.134). Dessa forma, a arte apresenta 
uma função de enfrentamento aos dogmas, visto que nas mais distintas manifestações artísticas que versam 
sobre representação, o significado da arte e a arte do significado se promove, indiretamente, uma abertura à 
interpretação e reinterpretação contínua das convenções normativas existentes, não apenas para refletir mas 
para, principalmente, promover mudanças dentro e fora do contexto artístico, outrossim, no contexto real e 
ficcional.

No que diz respeito aos mapas cognitivo e moral citados por Bauman, seu Lilá não detinha as condições 
psicológicas e comportamentais respaldadas pelos grupos de poder, nesse caso, os moradores da rua onde 
ele catava coisas, em virtude do lugar de nulidade e assujeitamento em que vivia, sem ninguém por si, nem 
mesmo ele próprio. Sua visão benevolente do mundo não dava conta de processar as perversidades dos outros, 
que só cresciam. Logo, a incompatibilidade de entendimento sobre as questões de respeito, amor ao próximo 
desfavorecia o pobre morador de rua: “seu Lilá passava por nós de cabeça ainda mais baixa, e ninguém estava 
nem aí para sua tristeza” ... Não havia uma só pessoa na rua que tivesse pena de seu Lilá. Pelo contrário.” 
(VIANA, 2015, p. 48). ´

Para nos ajudar a compreender tal manifestação de crueldade da humanidade, Bauman, no capítulo 
sobre “A verdade, a ficção e a incerteza”, nos alerta para a ambiguidade, para o complexo jogo de poder 
inerente à verdade. Os moradores da rua e os adolescentes apresentavam como verdade a máxima que seu 
Lilá, por não revidar tais atos de violência, aceitava e gostava de todo sofrimento que ele e sua cachorrinha 
Paquita sofriam: “todos diziam que ele era assim porque gostava, porque era safado mesmo” (VIANA, 2015, 
p. 48). No entanto, Bauman assegura que “a noção de verdade pertence à retórica do poder... A disputa acerca 
da veracidade ou falsidade de determinadas crenças é sempre simultaneamente o debate acerca do direito de 
alguns de falar com a autoridade que alguns outros deveriam obedecer” (BAUMAN, 1998, p. 143). Assim, 
o lugar de fala de seu Lilá restringia todas as suas possibilidades de enfrentamento. E se este falasse a sua 
verdade, quem legitimaria? Quem seriam os interlocutores? 
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O mutismo advindo do próprio corpo violentado quanto dos corpos violentadores, conforme nos assegura 
o narrador personagem, ao nos relatar sobre esta história de dor e compaixão, revela que seu Lilá foi apagado 
dos discursos dos garotos que o usavam: 

Cara de Boneca, depois que voltou do hospital com as pernas queimadas, não teve mais força 
para puxar a carrocinha. Também nunca mais teve coragem de criar uma cadela. Até que 
um dia sumiu, ninguém sabe para onde. Depois cada um de nós tomou o seu caminho e, 
hoje, quando nos encontramos, nunca falamos dele. Preferimos falar de dona Glorita recitando 
aqueles versos de Camões (VIANA, 2015, p. 49). 

Com esse desfecho, percebemos o apagamento de seu Lilá dos discursos dos meninos perversos, embora 
não da memória, porém, confirma-se sim a morte social do Cara de Boneca. O conto não deixa claro se ele 
morreu fisicamente, o que percebe-se é que sua morte é apenas social, apagamento da vida de todos que 
conviviam com ele. O Cara de Boneca desaparece após grandes perdas: da sua companhia, a cadela Paquita, 
que também desaparece enquanto ele está hospitalizando se curando das queimaduras causadas pelo ácido que 
os adolescentes jogaram nele e a perda da força física para puxar a carroça de lixo, de onde garantia o pouco 
para viver. Perdas que o aniquilam ainda mais socialmente, se é que é possível. 

Segundo as orientações teóricas de Bauman, há dois procedimentos usados pelas instâncias de poder para 
exterminar os estranhos. O primeiro, devorando-os, o procedimento denominado antropofágico e o segundo, 
o antropoêmico, que corresponde a “vomitar os estranhos, bani-los dos limites do mundo ordeiro e impedi-los 
de toda comunicação com os do lado de dentro... ou, quando nenhuma das duas medidas fosse factível, destruir 
fisicamente os estranhos (BAUMAN, 1998, p. 29). Há quem acredite que na pós-modernidade os mecanismos 
de controle contra todos os guetos que estão à margem do centro hegemônico educacional, cultural e comercial, 
se enfraqueceram. Será que tais procedimentos de aniquilamento enfraqueceram em tempos pós-modernos?

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A chave teórica do conto “Cara de Boneca”, nesta análise que proponho, perpassa a representação da 
monstruosidade dos adolescentes, que contavam com o total respaldo no discurso e através do exemplo/
comportamento dos pais, esta posição de julgamento e violência é uma ferramenta literária muito incisiva 
de alerta contra os dispositivos de naturalização do perfil negativo sempre associado aos “seres estranhos”. 
Antônio Carlos Viana em apenas quatro páginas, de forma pedagógica, leva o leitor a ficar de frente ao horror 
dos julgamentos, dos preconceitos de ordem de orientação sexual e social. Com sua linguagem objetiva, 
afiada, seca e impiedosa, ele adverte sobre os processos simbólicos, os regimes de opressão subjacentes a 
construção da identidade do estranho. Indivíduos que não são “nem uma coisa, nem outra” (BAUMAN, 1998, 
p. 28). Outrossim, alerta para o papel de sua literatura, especificamente, em corroborar para a desnaturalização 
das práticas de violência e repressão a esses seres estranhos que são postos à margem da organização social.

A representação do aviltamento de suas personagens serve de contraponto à sua mensagem de violência. 
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Um jogo estético particular desse contista sergipano, que destaca os sentidos negativos dos estranhos, porém 
não reafirma ou valida tais subjetividades oprimidas. O discurso do narrador reitera o tempo todo que seu Lilá 
é “um inocente, alma bondosa” (p. 47). Um indivíduo que em sua subalternidade conseguiu ensinar muito 
sobre as verdades, as máscaras da vida aos seus opressores: “Nenhum livro, nenhuma aula de religião teria 
feito por nós o que fez seu Lilá com sua mansidão e seu consentimento” (VIANA, 2019, p. 46). É o outro, o 
estranho, servindo de espelho, de representação do bem e da generosidade humana. É o texto literário servindo 
de mote de reflexão sobre a brutalidade humana.
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ALGUNS RETRATOS FEMININOS PELO OLHAR MASCULINO: UMA LEITURA DE HISTÓRIAS DE 
MULHERES DE JOSÉ RÉGIO

Luigia De Crescenzo1 

RESUMO: O presente estudo propõe uma leitura da coletânea Histórias de Mulheres do escritor português José Régio 
a partir das observações sobre o conceito de simpatia formuladas por Max Scheler. A ideia de simpatia como um ato 
de sair de si mesmo para participar aos sentimentos dos outros será utilizada para interpretar os vívidos retratos das 
protagonistas das narrações regianas que perscrutam a complexidade dos sentimentos e das paixões femininas através 
de um peculiar olhar masculino. 

PALAVRAS-CHAVE: José Régio; Histórias de Mulheres; alteridade; condição feminina;

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Histórias de mulheres de José Régio é uma coletânea de contos em que são delineados vários retratos da condição 
feminina numa sociedade patriarcal como aquela portuguesa dos anos ’30 e ’40 do século XX. Publicada em 1946, a 
coletânea era composta inicialmente por seis narrações: “Sorriso triste”; “Menina Olímpia e a sua criada Belarmina”; 
“História de Rosa Brava”; “Maria do Ahú”; “O vestido cor de fogo” e “Pequena comédia”, às quais, a partir da terceira 
edição revista pelo autor e editada em 1968, foi acrescentada uma novela intitulada “Davam grandes passeios aos 
domingos...”, já publicada autonomamente em 1941. O conjunto das narrações constrói um universo ficcional em que 
as protagonistas são naturalmente as mulheres com as suas complexas vivências numa sociedade na qual são oprimidas 
e dominadas pela vontade dos homens. 

De modo geral, se pode afirmar que, em Histórias de Mulheres, a imagem feminina não é representada apenas 
por um ponto de vista masculino e patriarcal que atribui à mulher determinadas atitudes e uma função específica na 
sociedade, mas também através de uma perspetiva que desmascara implicitamente os padrões e as convenções sociais 
que colocam as mulheres num lugar secundário e marginal. Ao olhar masculino que reifica a mulher, Régio opõe, 
portanto, uma narração onisciente que sonda as profundidades da alma das mulheres protagonistas das histórias para 
revelar suas paixões, desejos, instintos e os sentimentos mais ocultos e que não se conformam às condutas sociais 
impostas às mulheres, configurando um espaço de visibilidade da condição feminina através da literatura. 

UM OLHAR SIMPATICO SOBRE AS MULHERES

Desde a primeira publicação, em 1941, a novela “Davam grandes passeios aos domingos...” é acompanhada 
por uma dedicatória na qual José Régio escreve: “À boa Amiga a quem mentalmente prometi o meu primeiro retrato 
simpático de rapariga” (RÉGIO, 1974). Um elemento paratextual que foi incluído também na terceira edição de Histórias 

1  Doutora em Estudos Euro-Americanos pela Universidade Roma Tre (Roma, Itália)
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de Mulheres (1968), na qual aparece no início, junto com a novela, sugerindo uma interessante chave de leitura para 
todas os contos que compõem a coletânea. 

Embora as narrações que integram Histórias de Mulheres não apresentem uma ligação direta entre si, é 
importante salientar que cada texto parece representar uma variação em torno de um mesmo núcleo temático. É por 
isso que “Davam grandes passeios aos domingos...”  pode ser considerado, conforme escreve o autor, só o primeiro dos 
vários retratos de raparigas através dos quais é articulada a descrição do mundo feminino na coletânea regiana. Mas é, 
justamente, a partir desta asserção que surge uma pergunta: o que torna simpáticos esses retratos?

José Régio, escritor extremamente sensível e, como afirma Eugénio Lisboa, “observador dos turvos labirintos 
humanos” (2007, p. 84), nas suas histórias de mulheres participa dos estados afetivos das protagonistas, revelando os 
sentimentos mais profundos e as contradições da alma feminina. Neste sentido, a perspetiva do escritor parece contestar, 
implicitamente, o que Kate Millett define “male’s sexual antipathy”2 (2000, p. 47) cuja função é aquela de manter o 
domínio sobre um grupo subalterno através de modelos e ideias que justificam a opressão e a condição de inferioridade 
de certos indivíduos, em particular das mulheres.

Para relatar esta condição, Régio utiliza, como assinalado por Maria Aliete Galhoz, “dois processos de 
introdução narrativa” (1971, p. 16), pois em dois contos, nomeadamente “O vestido cor de fogo” e “Sorriso triste”, a 
narração é desenvolvida a partir de uma confissão de um narrador-personagem, enquanto nas outras o autor constrói 
o texto “à sua própria responsabilidade discursiva” (GALHOZ, 1971, p. 17), entrelaçando, assim, várias perspectivas. 
À mentalidade patriarcal que relega a mulher num espaço de invisibilidade e de dependência e representada – escreve 
Maria Manuel Lisboa – pelo discurso “dos «velhos rapazes», dos «solteirões», dos «rapazolas ricos e superficiais», 
dos «garototes», dos «bons burgueses», e dos «rapazes fogosos e robustos, idealistas, simples e generosos» que se 
transformam em maridos e amantes de mulheres destruídas, autores de «crimes de que se sentem culpados, sem saber 
quais, sem saber porquê»” (1993, p. IV), Régio contrapõe uma visão que não reifica as mulheres, mas, pelo contrário, 
penetra na psicologia feminina, mostrando o que se esconde atrás das aparências impostas pela sociedade.

É, justamente, a partir dessa peculiar disposição do autor em relação as suas personagens que a simpatia pode 
ser interpretada de acordo com a definição proposta pelo filósofo Max Scheler no seu estudo Essência e formas da 
simpatia (Wesen und Formen der Sympathie, 1923). Segundo a perspectiva fenomenológica da vida emocional do 
filósofo alemão, a simpatia pode ser definida como um fenômeno original pelo qual o espírito vai além de si mesmo e 
reconhece o outro, representando, portanto, uma faculdade inata do homem.

A simpatia implica, então, um ir ao encontro do outro com o qual existe uma comunhão natural baseada numa 
indiferenciação original pela qual o homem, antes de relacionar-se ao outro, já pressupõe a sua existência. Como 
sublinha Scheler, a simpatia não corresponde exatamente nem à empatia nem à compaixão, pois em ambos os casos as 
diferenças entre o Eu e o Outro são anuladas através da transferência do estado afetivo de um para o outro. “É a simpatia 
– escreve Scheler – em suas duas formas de «sentir juntos» e de «com-padecer com», o que em casos individuais torna-
nos conscientes da idêntica realidade – idêntica à realidade do nosso próprio Eu – do «Eu do outro em geral»»3 (1980, 
p. 169) e por isso nela acontece “a «realização» emocional da humanidade como unidade da espécie” (SCHELER, 1980, 
p. 169). Essa unidade, porém, não se realiza pela projeção dos nossos sentimentos no outro ou pela sobreposição entre 
os nossos sentimentos e os sentimentos dos outros, pois o que caracteriza a autêntica simpatia é, de fato, o sentido de 
distinção entre os sentimentos próprios e os sentimentos dos outros.

A partir dessa formulação do conceito de simpatia, se realiza, portanto, o movimento de dentro para fora da 
escritura regiana; o “vasto e contínuo sair-de-si para os outros” (LISBOA, 1992, p. 96) que, no caso de Histórias de 
Mulheres, ultrapassa as supostas categorias de género tateando o “pathos feminino” (Lisboa, 1992, p. 57).

2   “antipatia sexual masculina”. Nesta e nas próximas citações a tradução do inglês para o português é 
minha.
3   A tradução do italiano para o português é minha.
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Emblemático nesse sentido é o retrato de Rosa Maria, protagonista de “Davam grandes passeios aos domingos...”. 
Órfã, pobre e dependente dos favores da família da mundana e frívola tia Alice, Rosa Maria parece conformar-se àquela 
forma de “colonização interior” (MILLETT, 2000, p. 25) imposta pelo meio em que vive e que, segundo Kate Millett, 
prescreve rígidos padrões em relação a três categorias: o temperamento, o status, e o papel sexual. Em particular

Quanto ao status, um assentimento generalizado ao preconceito da superioridade masculina 
garante status superior no masculino, inferior no feminino. O primeiro fator, o temperamento, 
envolve a formação da personalidade humana segundo linhas estereotipadas de categoria 
sexual (“masculino” e “feminino”), baseadas nas necessidades e valores do grupo dominante e 
ditadas pelo que seus membros estimam em si mesmos e acham conveniente nos subordinados: 
agressividade, inteligência, força e eficácia no masculino; passividade, ignorância, docilidade, 
“virtude” e ineficácia no feminino. Isto, é complementado por um segundo fator, o papel 
sexual, que estabelece um consoante e elevadamente elaborado código de conduta, gestos e 
atitude para cada sexo. Em termos de atividade, o papel sexual atribui o trabalho doméstico 
e a assistência à criança à mulher, o resto da realização humana, importância e ambição 
ao homem. O papel limitado atribuído à mulher tende a prendê-la ao nível da experiência 
biológica (MILLET, 2000, p. 26)

No curso da narração, porém, se assiste a uma evolução de Rosa Maria causada sobretudo pelo choque entre 
a realidade e ilusão; entre os seus valores morais e aqueles que a sociedade lhe impõe por causa da sua condição 
subordinada. Em particular, o grande amor pelo primo constitui o motor de uma dúplice caraterização da personagem: o 
sonho romântico de casar com Fernando a leva inicialmente a se conformar à imagem de uma mulher frívola e leviana 
mas, quando o seu ideal amoroso é destruído pelos desejos carnais de Fernando, Rosa Maria tenta “insurgir contra a 
função que lhe está desde sempre já destinada” (LISBOA, 1993, p. V).

Como revela a leitura desse intenso trecho da novela: 

Com efeito, o grande amor de Rosa Maria pelo primo não passara de ilusão. Todavia, este 
breve encontro bastara, bastaram estas poucas palavras e um olhar, um contacto das mãos, 
para ela compreender como essa ilusão pudera ser uma grande realidade! E o que mais a 
desesperava nas noites de insónia, quando o soão quase súbito se levantava, sacudia a repelões 
portas e janelas, depois se engolfava nos becos vizinhos, de redor da cadeia, com uivos cavos 
morrendo ao longe, – era ver como tinha em si grandes forças vivas, uma rara capacidade de 
amar, de se dar, de viver, e estupidamente lhe não permitia a vida expandi-las. Quando por 
mero instinto as ensaiara um nadinha, que mais conseguira do que mostrar-se uma rapariga 
leviana e vaidosa, imprudente e ridícula..., uma pobre rapariga cega...? Por culpa sua? dos 
outros? da vida? do mundo? do meio? Pela primeira vez punha Rosa Maria a si própria estas 
ou outras interrogações semelhantes. E depois ficava seguindo até muito longe os estribilhos 
lamentosos do vento, acompanhando-os (gemidos do vento, ou da sua própria alma?) às 
profundezas do seu ser... (RÉGIO, 1974, p. 79)

Como uma rajada de vento, Rosa Maria toma consciência de si mesma e das suas potencialidades que, porém, 
são frustradas pelo reduzido espaço que ocupa a mulher numa sociedade burguesa e patriarcal da qual ela tenta evadir 
projetando-se num outro lugar imaginário, que pertence somente a ela e onde é possível dar belos passeios aos domingos.

Portanto, através da narração de suas histórias de mulheres, Régio abre um espaço de visibilidade para as 
personagens que, dotadas de profunda complexidade psicológica, tentam exprimir sua interioridade embora fiquem 
“aprisionadas, discordantes nos meios que as definem ou as situam. Condenadas à condição perdurante de um segundo 
mundo, menor, fechado pela supremacia masculina, pela estratificação social, pelas maneiras que ainda não são acusadas 
como preconceitos mas que como tal funcionam” (GALHOZ, 1971, p. 22).

É o caso, por exemplo da protagonista de “História de Rosa Brava”, descrita como “uma espécie de monstro 
na família: um ser anormal, uma criatura incompreensível e agreste, um bicho maligno ou espírito ruim” (RÉGIO, 
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1974, p. 164), a qual recusa a proposta de casamento do belo e rico primo, Rogério, já destinado à irmã menor Marília, 
para preservar uma mais elevada e preciosa forma de amor e, sobretudo, a sua independência, embora isso a condene à 
solidão e à marginalização. 

A simpatia do autor não se manifesta apenas em relação às personagens que não se enquadram numa conduta 
ou numa categoria socialmente reconhecida, mas também em relação aos que não se opõem mas são inconscientemente 
vitimas como no caso daquela “estranha figura” (RÉGIO, 1974, p. 125) que passeia pelas ruas centrais do Porto ao cair 
da tarde, ou seja, Menina Olímpia e sua criada Belarmina. A passeata diária, “espécie de exibição teatral” (RÉGIO, 
1974, p. 127), constitui a repetição de um tempo do qual fica apenas a decadência material e física de Menina Olímpia, 
pela qual “nunca mais terem passado os anos [...] depois dos seus vinte e cinco” (RÉGIO, 1974, p. 129). A sua obstinada 
e “felicíssima capacidade de ilusão” (RÉGIO, 1974, p. 134) impede-lhe de enfrentar a realidade que é revelada, porém, 
dos vizinhos e de todos os que assistem à sua diária exibição desmascarando as suas misérias. No seu mundo ilusório, 
Menina Olímpia não percebe o sarcasmo e a maldade dos outros aos quais se contrapõem os comentários irónicos 
do narrador que ridicularizam também os que são espetadores da trágica tentativa de Menina Olímpia de recuperar 
a juventude através do excesso, uma juventude, porém, “que nada pode, ao presente, evocar” (RÉGIO, 1974, pp. 
129-130). Ao delinear um retrato cruel e grotesco de Menina Olímpia, o autor aprofunda a dimensão psicológica da 
personagem pois ela fora “magoada num daqueles pontos melindrosos, profundos, complexos, como todos temos, e 
mais intimamente se relacionam com os nossos sonhos e particularidades” (RÉGIO, 1974, p. 137) e desta maneira,  
compadece e leva a compadecer Menina Olímpia pelas suas “particularidades”, mesmo que estejam “fora do senso 
comum” (RÉGIO, 1974, p. 144), numa dimensão infantilizada de devaneio, suspensa entre coisas passadas que nunca 
voltariam e irrealizáveis coisas futuras.

O conflito entre as ilusões e a realidade, as aparências e a verdade anima também a narração em “Pequena 
Comédia” que, como sugere o título, representa uma outra “exibição teatral”, desta vez da felicidade conjugal entre 
Feliciano e Estefânia; um casamento considerado “tão desigual quanto à figura dos noivos [...] e que se fazia não por 
amor, sim por dinheiro” (RÉGIO, 1974, p. 285)  pelos habitantes da vila cujos comentários orientam o desenvolvimento 
da narração. A indiscrição e a tagarelice dos vizinhos levam, de fato, a descobrir o adultério de Feliciano, existente 
desde o início do casamento com Estefânia a qual, mesmo depois da morte do marido, se recusa a saber a verdade. À 
hipocrisia da mulher, o autor opõe, porém, o moralismo patético das mulheres da Liga das Mães Cristãs as quais, de 
acordo com missão de desenvolver “o mais sincero zelo em quaisquer assuntos de moralidade do lar” (RÉGIO, 1974, p. 
297), querem “abrir os olhos da amiga” (RÉGIO, 1974, p. 300). 

Aparentemente em contraste, a cegueira da protagonista e a missão salvífica das mulheres da Liga revelam, 
na realidade, a mesma condição de sujeição e obediência aos padrões morais e religiosos que impõem uma conceção 
do amor como sacrifício, sofrimento e resignação pois, como afirma uma das personagens “qual é o dever das esposas 
cristãs? Todas nós, que fomos ou somos casadas, sofremos coisas aos nossos maridos” (RÉGIO, 1974, p. 313). 

A mesma ideia de amor é desenvolvida, também, no conto “Maria do Ahú” em que, porém, é descrita uma outra 
relação amorosa, ou seja, a maternidade. A protagonista, vitima desde a infância da violência e do desamor da família, 
vive o amor com total abnegação e padece a violência de Porfírio – um rapaz que ela cria como se fosse seu filho – 
justificando-a.

Mas é non contos “Sorriso Triste” e “O vestido cor de fogo” que se revela aquela “male’s antipathy” da qual fala 
Kate Millet. Que pode ser considerada o oposto da simpatia, uma posição solipsista a partir da qual se julga o mundo. 
Em particular, em “Sorriso triste”, o narrador-personagem confessa a sua cobardia que não lhe permite de se relacionar 
profundamente com Dulce, uma mulher de classe social baixa que ele amou durante a juventude e que reencontra numa 
espécie de prostíbulo condenada, pelo seu status e pelo meio, a uma vida que não lhe pertence mas que constitui a única 
maneira de sobreviver. 
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No segundo conto, “O vestido cor de fogo”, a origem social do narrador, «nascido e crescido no seio duma 
família burguesa – portuguesa à maneira tradicional» (RÉGIO, 1974, p. 225), marca o seu pensamento em relação à vida 
conjugal e à atitude da mulher, Maria Eugénia, criando um complexo de “conceitos, preconceitos, juízos, costumes e 
crenças” (RÉGIO, 1974, p. 225)  que refletem não apenas os valores familiares, mas também os padrões éticos e morais 
impostos por uma sociedade patriarcal. Inicialmente, a imagem da mulher é caraterizada pela ternura do enamoramento, 
mas ao longo da narração, estes sentimentos levam a atribuir à Maria Eugénia, traços de imaturidade e infantilidade 
que justificam a relação assimétrica que se estabelece entre o casal. Maria Eugénia, “mais amimada que educada” 
(RÉGIO, 1974, p. 225), suscita a vontade de protegê-la, confirmando, por conseguinte, a conceção idealizada do amor 
a que ambiciona o protagonista mas, através de uma espécie de avaliação dos detalhes físicos da mulher que a tornam 
desejável, se realiza, em certo sentido, um desmembramento do seu corpo que passa a representar um objeto a ser 
possuído pelo homem, o qual afirma, assim, a sua suposta superioridade moral, intelectual e social em relação à jovem.

A reificação do corpo de Maria Eugénia, que após a consumação do casamento apresentará uma 
conotação exclusivamente sexual, faz com que o narrador-protagonista assuma um ponto de vista dominante 
que pretende estabelecer a ordem das coisas e impõe um papel de menor importância à mulher. 

A paixão inebriante que atrai, como uma força incontrastável, os dois cônjuges, leva-o a explorar os 
subterrâneos da sua alma, descobrindo os prazeres sensuais e corporais que neles habitam: “só agora, porém, 
conhecia verdadeiramente a voluptuosidade, – ou a minha capacidade de me afundar nela” (RÉGIO, 1974, p. 
236). O desejo carnal envolve os dois e confunde suas naturezas, subvertendo os papeis sociais de marido e de 
mulher e arrastando-os na espiral descendente que leva ao ínfimo da matéria corpórea e da volúpia.

O espelhamento produzido pela união carnal com Maria Eugénia suscita, porém, as perplexidades do protagonista em 
relação à honestidade da vida conjugal. A lascívia e a sensualidade que caracterizam o relacionamento contrariam, de 
fato, os seus ideais e suas ambições, subjugadas por uma outra vontade que não obedece à racionalidade. 

Numa espécie de jogo de espelhos que desvenda as aparências, a escritura regiana mostra a densidade e a 
complexidade dos sentimentos humanos cuja representação é levada ao paroxismo, justamente, quando Maria 
Eugénia se veste com o vestido cor de fogo. 

A explosão da violência que torna a mulher “insignificante, frágil, indefesa, como uma criança” 
(RÉGIO, 1974, p. 269) e que destrói o símbolo do seu ardor e da sua sensualidade – o vestido cor de fogo –  se 
revela uma descida no abismo dos instintos mais brutais e das paixões violentas, exacerbando o prazer carnal 
entre os dois: “E nessa noite, o nosso delírio ultrapassou o das nossas primeiras noites de amor. Nunca o meu 
prazer fora tão profundo; e eu bem sabia que o dela igualava o meu” (RÉGIO, 1974, p. 270). 

A descoberta do seu lado obscuro que o liga inextricavelmente à mulher provoca a fuga do homem e o 
desenlace do casamento, à procura da salvação e da regeneração da própria alma. Por isso, o afastamento 
da vida conjugal e, em particular de Maria Eugénia, parece expressar a recusa àquela dimensão instintiva e 
passional projetada na imagem da mulher. Através da sua confissão, o narrador parece delinear um retrato 
antipático da mulher, mas ao mesmo tempo, não consegue afirmar a sua verdade e a expiar uma culpa da qual 
nunca conhecerá a razão. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O conjunto dos retratos femininos delineados pelo escritor português, José Régio, nas sua Histórias de mulheres apresenta, 
de várias formas, a condição de subordinação da mulher, desvendando o que está escondido atrás das aparências. As 
relações amorosas, a maternidade e, em geral, os papéis sociais condenam as mulheres a um espaço de invisibilidade 
limitando suas vidas e impedindo-lhe de exprimir a própria interioridade, as próprias ambições e desejos. José Régio, 
com sua subtil capacidade de penetrar na alma humana, revela os sentimentos femininos mais recônditos e, ao mesmo 
tempo, parece ultrapassar a categoria de gênero, contestando, de maneira implícita, os modelos e as ideias que colocam 
a mulher numa condição de opressão. Mostrando a comunhão dos sentimentos humanos, Régio tenta desconstruir o 
discurso patriarcal sobre as mulheres a partir de um olhar masculino que vai além das exterioridades para mergulhar nas 
profundas e intensas emoções femininas. 
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A PROSA EM JOSÉ DE ALENCAR: O ÉPICO BRASILEIRO NA IMAGEM HEROICA DA 
PERSONAGEM IRACEMA

Sidney Rafael Santana Andrade1

RESUMO

O texto épico é repleto de mística e atos heroicos, símbolo de um povo e a retratação do ideário social de uma nação. 
Refletindo sobre tal aspecto literário, este trabalho procura debater a imagem heroico-brasileira criada por José de 
Alencar, um dos maiores escritores da história literária brasileira, em sua obra Iracema. Buscando entender essa imagem, 
é desenvolvido um método estritamente empírico, analisando os traços épicos da personagem Iracema e sua relação com 
a construção de um povo, valendo-se do índio brasileiro, de suas habilidades e de seu envolvimento com a natureza. Para 
tal trabalho, vale afirmar a presença de teóricos sociais e literários, tais como Christina Bielinski Ramalho e Stuart Hall, 
que possibilitam uma melhor compreensão do tema abordado.

Palavras chave: épico; José de Alencar; Iracema; romantismo; herói.

INTRODUÇÃO

As muitas faces da literatura nos permitem observações diversas acerca do que se trata uma mesma 
obra, dependendo do nosso ponto de vista e do aporte teórico que possuímos para tal análise. O ocidente, 
especificamente, tem produzido inúmeras referências não só literárias como aporte cultural e ponto de partida 
para criações múltiplas. A literatura brasileira não poderia fugir à “regra”, visto que percorre caminhos sinuosos 
para a construção de sua estrutura, de sua história, de seu objeto e objetivo, e de sua identidade.

Não diferentemente dos demais povos do ocidente – levando em consideração a rasa separação que 
costumeiramente fazemos –, o Brasil optou por demonstrar-se para o mundo de forma original, autêntica e até 
mesmo forte do ponto de vista artística e, principalmente, literário. Suas escolas literárias vêm acompanhando 
as tendências mundiais e tomando como exemplo grandes artistas e grandes produções em todo o mundo.

Diretamente ligado a isso, todo esse movimento de evolução artística carrega uma grande influência 
social, cultural e política, já que é nela que se pautam as direções dos temas e das abordagens escolhidas 
pelos autores nacionais na construção de uma imagem mais verdadeira e original do Brasil em meados do 
século XIX que pudesse trazer a nós um sentimento nacionalista e um orgulho comum a todos por meio das 
produções que à época eram fomentadas por diversos fatores, sendo um deles estritamente de globalização 
das ideias e dos traços narrativos que estavam em evidência na Europa, embora a palavra “globalização” não 
fizesse parte do vocabulário do momento histórico.

É com essa pequena análise que podemos desvendar algumas questões culturais na obra de 
José de Alencar que influenciaram e muito todo um povo e que, até hoje, vem influenciando e dando 
norte para novas produções do gênero. Características bastante marcantes fazem parte do aporte 
1  Concluinte de Especialização em Docência no Ensino Superior (Universidade Cândido Mendes), Especia-
lista em Literatura Brasileira (Universidade Cândido Mendes) e Graduado em Letras Português e Espanhol 
(Faculdade Estácio de Sergipe).
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de Alencar, desde suas aspirações aos seus escritos, especificamente Iracema, que até no título inspira 
brasilidade, cultura e identidade. Além disto, há projetos bem definidos na tentativa da construção da imagen 
de personagens, levando em consideração os recortes literários perceptíveis que José de Alencar usa como 
suporte em sua narrativa e que acompanham o leitor desde o início de todo o romance.

O ROMANTISMO NO BRASIL: CONTEXTO HISTÓRICO

Em meio às aspirações institucionais no Brasil, a literatura da escola Romântica brasileira ia 
desenvolvendo-se não apenas no campo artístico, mas político e social. A corte de Portugal vive um momento 
delicado, tendo que escolher entre comprometer seus negócios com a Inglaterra ou se entregar às chantagens 
de Napoleão, que avançava com cada vez mais firmeza e terror pela Europa. É neste contexto político que se 
encontram os autores da primeira geração do Romantismo no Brasil.

Mediante acontecimentos históricos e alguns até constrangedores no país2, a própria corte portuguesa 
que acabara de se estabelecer na cidade do Rio de Janeiro empenhou-se em formar a chamada Missão Artística 
Francesa, que consistia em trazer para o Brasil a mesma produção artística que havia em Portugal. Abaurre e 
Pontara (2005) nos explicam que:

Dando continuidade ao projeto de “civilizar” a antiga colônia, D. João VI trouxe para o Brasil 
um grupo de artistas franceses chefiados por Joachin Lebreton. [...] Lebreton criou o que viria 
a ser a Academia Imperial de Belas Artes, onde brasileiros começaram a aprender desenho, 
pintura e diferentes ofícios artísticos (ABAURRE e PONTARA, 2005, p. 236).

Podemos observar que houve uma tentativa efetiva de introduzir no Brasil, além das imposições 
institucionais, os costumes culturais de Portugal que refletiriam, consequentemente, na literatura. Além da 
Missão Artística Francesa, foram organizadas muitas outras expedições no intuito de registrar o que o Brasil 
tinha de si própria, quais eram suas possíveis potencialidades não só artísticas, mas até mesmo científicas, 
dando início ao que chamo de desenho do Brasil.

Fruto dessas expedições, podemos destacar a observação de dois homens em especial, sendo eles 
Auguste de Saint-Hilaire e Carl Friedrich von Martius (ABAURRE e PONTARA, 2005), vindos da Áustria, 
que deram especial atenção aos índios e à imensa natureza que em terras brasileiras encontraram, apontando-
os como símbolos representativos do país, símbolos esses que ganharam forma na construção da identidade do 
Brasil. Em seus escritos, destacaram a importância das três raças – assim por Von Martius denominadas – que 
constataram, sendo elas a branca, a negra e a indígena, reforçando a ideia da formação identitária das terras 
então exploradas.

2  Conflitos sociais por causa dos ditos nobres no Rio de Janeiro, com o que ficou conhecido como “Ponha-
-se na Rua”, quando a realeza portuguesa expulsava os moradores de suas residências para instalar ali aloja-
mento, visto que a cidade não dispunha, à época, de prédios destinados a esse fim.
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O PROJETO DO ROMANTISMO URBANO

Por meados da década de 1830, os moradores da capital do Império, Rio de Janeiro, encontraram 
uma nova forma de entretenimento: a leitura de romances traduzidos do francês e publicados nos rodapés 
dos principais jornais da cidade, chamados então de folhetins. Essa prática tornou-se muito comum depois 
de algumas crises financeiras que jornais europeus passaram, em especial os franceses, e encontraram no 
folhetim uma nova modalidade de leitura para excitar suas vendas.

Os jornais cariocas também sofreram com algumas dificuldades financeiras e resolveram trazer para 
si a mesma prática. Com isso, a corte do império pôde ver-se retratada nas histórias publicadas nos folhetins, 
marcadas por lances melodramáticos e finais felizes, o que entusiasmava a imaginação dos leitores. Mediante 
tal fenômeno literário vivido na época, escritores brasileiros começaram a pensar na possibilidade de escrever 
romances próprios para serem publicados nos folhetins. Nasceu então o primeiro romance brasileiro: O Filho 
do Pescador, de Teixeira e Sousa (ABAURRE e PONTARA, 2005). No entanto, foi com José de Alencar que 
os romances de folhetins ganharam grande circulação e fizeram sucesso.

Com o mesmo pano de fundo – Rio de Janeiro, capital do Império –, Alencar escreve suas primeiras 
narrativas de amor para o deleite das moças da corte, que se encantavam com as histórias nascidas da imaginação 
do mais novo escritor de folhetins. José de Alencar começa a conquistar um público específico que cada vez 
se torna mais ávido em ler suas histórias. Vendo esse crescimento no consumo desse tipo de literatura, não só 
Alencar, mas vários outros escritores começaram a escrever cada vez mais, pois dependiam da venda de seus 
textos para sobrevivência, fazendo dessa prática uma profissão.

Os leitores dos romances de folhetim eram, em sua grande maioria, a elite da sociedade, visto que a 
taxa de analfabetismo da época era muito alta. Romances escritos por brasileiros, também pertencentes à elite, 
lidos por moças da corte e que circulava na capital do Império, só poderia ter tal nome: romance urbano. Com 
seu público bem definido, o romance urbano precisa agora de uma linguagem própria, além do fundo que já 
possuía, necessitava de meios para manter seu público e atingir um número maior de circulação. Com isso, 
os escritores começam a se preocupar com o consumidor de suas obras e passaram a se dedicar em novos 
mecanismos de escrita, com o objetivo de atraí-los ainda mais para seu projeto literário.

A RECEPÇÃO E O ÉPICO

Por muito tempo a literatura se preocupou com o autor, com a obra, com o estilo, mas não tão recentemente 
entendeu que o leitor também é parte integrante do texto literário. Entretanto, foi o filósofo grego, Aristóteles, 
quem começou a se preocupar com a reação do público, ou seja, do leitor. Sua observação era sobre a epopeia 
e a tragédia, como elas circulavam e provocavam emoções na audiência, em seus receptores. À sua época, 
a literatura – ou a poética3 – era transmitida de forma oral, o que emprega mais expressão para o público, 
possibilitando-lhe emoções diversas. É importante lembrar que a tragédia teve uma grande divulgação do 

3  Aristóteles referiu-se à ‘arte da palavra’ como poética. Somente com o passar dos anos e com mais estu-
dos, passamos a chamá-la de Literatura.
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século V para o século IV a.C, se expandindo nas regiões onde os gregos tinham sua cultura, suas colônias, 
como o sul da Itália, por exemplo. Grandes anfiteatros comportavam milhares de pessoas para assistirem às 
apresentações. Talvez essa grande movimentação do público pudesse ter levado Aristóteles a estudá-lo.

Parte das teorias comportadas pela teoria literária tem se debruçado sobre o leitor, sobretudo a partir 
do século XIX. Com isso, depois de estudos a respeito da obra, do autor e da própria literatura, teóricos como 
Antoine Compagnon entenderam que

[...] o elemento literário a ser examinado com maior urgência é o leitor. O crítico do romantismo 
M.H. Abrams descrevia a comunicação literária partindo do modelo elementar de um triângulo, 
cujo centro de gravidade era ocupado pela obra, e cujos três ápices correspondiam ao mundo, 
ao autor e ao leitor. A abordagem objetiva, ou formal, da literatura se interessa pela obra; a 
abordagem expressiva, pelo artista; [...] e a abordagem pragmática, enfim, pelo público, pela 
audiência, pelos leitores (COMPAGNON, 2014, p. 137).

Podemos observar certa preocupação e até entusiasmo em dar uma atenção mais precisa ao leitor, ao 
público. Antoine Compagnon (2014) entende que a estética da recepção é fundamental para o entendimento 
não só das emoções, mas também da própria intenção, igualmente não só de quem escreve, mas de quem lê. 
Consideremos a leitura como prática, como objetivo final do que foi escrito, pois quem escreve, para alguém 
o faz, seja um indivíduo ou todo um público.

A teoria literária se desenvolve, primeiramente, no âmbito da prática, o que contraria sua própria grafia 
– prática. A tentativa da escola francesa, no século XIX, de formalizar a literatura, de ter uma “pedagogia” 
da literatura, como define Compagnon (2014), nos remete à ideia de prática da teoria da literatura. Sempre 
entendemos prática como algo fora ou até mesmo contrária à teoria. Esse desenvolvimento nos traz à 
possibilidade de pensarmos no leitor como parte importante, como ator de toda a obra literária. Também vale 
perceber a relação da literatura com o processo de comunicação, a citar o autor, sendo o emissor em uma 
comunicação; o leitor, como receptor; o livro, como suporte; a língua, como código e o referente como próprio 
referente, sendo esse o aporte cultural e teórico necessário para o entendimento, deleito da obra.

Até aqui traçamos ideias sobre teoria e a recepção, a relação entre obra e leitor. Dentre as tentativas de 
definir teorias e até mesmo a própria literatura, uma pode ser considerada “geral” e aceita entre os estudiosos. 
Platão e Aristóteles, principalmente Aristóteles, se valiam da prática da literatura – a escrita artística – para 
refletir as categorias gerais de arte, fossem elas o teatro ou a música lírica, bem representada nas epopeias4 de 
Ilíada e Odisseia, obras atribuídas a Homero. Portanto, a filosofia se vale da literatura para adentrar categorias 
diversas. A literatura, então, pode ser considerada, a partir desse ponto de vista, a base, o suporte, o meio pelo 
qual as artes e as ciências chegam ao nosso conhecimento. A cultura, os costumes e as crenças ocidentais 
tiveram berço na literatura grega, nas obras de Homero. Imagens místicas, definições de heróis e valores 
sociais foram talhados no gênero conhecido como épico, essencial para a formação intelectual do ocidente.

Aristóteles entende o épico à luz da epopeia, visto que à época, este gênero era bastante simbólico e 
marcante na cultura popular grega. As epopeias eram passadas oralmente de geração em geração, como forma 

4  Poema extenso que narra as ações e os feitos heroicos de determinado personagem – ou personagens – e 
que representam uma coletividade, uma sociedade, um povo.
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de contar e recontar histórias importantes para um povo. Cantando os poemas longos, as pessoas mantinham 
suas histórias e os feitos de heróis vivos na memória. Com isso, podemos entender o épico como o gênero 
literário responsável não só por contar histórias e feitos heroicos de uma nação, mas também de preservar 
esses feitos na memória, a fim de dar identidade a um povo, a fim de melhorar a imagem desse herói e de sua 
nação, visto que seus atos são tidos como mitos e irreais.

Esses heróis dos quais cito acima são escolhidos por características específicas e que possam encher 
o seu povo de orgulho. Essas características são detalhadas por Aristóteles e podem ser melhor apresentadas 
pela professora Christina Bielinski Ramalho5:

Sobre a seleção dos caracteres ou personagens, Aristóteles destaca que esta deve partir de 
quatro considerações: a primeira, de que os caracteres devem ter bom caráter, daí, segundo o 
estagirita, abrirem-se as opções de escolha à inclusão de mulheres e escravos – “Esta bondade 
é possível em cada classe de pessoas, pois a mulher, do mesmo modo que o escravo, pode 
possuir esta boa qualidade, embora a mulher seja um ente relativamente inferior e o escravo 
um ente totalmente vil” (1973:263) [...] (RAMALHO, 2005, p. 2 apud ARISTÓTELES, 1973, 
p. 363).

A professora Ramalho tece uma análise sobre como Aristóteles classifica o gênero épico à luz da 
epopeia, dividindo esse em partes. Neste trecho, ela cita a divisão que Aristóteles faz às características dos 
personagens ou heróis, ressaltando o papel da mulher e do escravo. O escravo, como se pode ver, é retratado 
como “um ente totalmente vil”, ou seja, sem serventia ao gênero, sem papel essencial na narrativa, sem valor 
dentro da história contada, o que é reflexo de sua condição fora dela. Já a mulher é tratada como um ser 
pouco “maior” que o escravo. A mulher aí, na análise da professora Ramalho (2005), não seria apenas um 
personagem comum, mas uma heroína, assim como os heróis contados nas epopeias. Percebemos, então, que 
há um espaço para a heroína, que há autores que as evidenciam em suas obras como sendo a protagonista, a 
representante de um povo. Desses autores, podemos destacar José de Alencar, que com suas obras “desenhou” 
o Brasil e pôs em uma delas a mulher como representação ideal e quase perfeita de um povo: Iracema.

A HEROÍNA IRACEMA

Stuart Hall (2005) identifica três tipos de sujeito: o sujeito iluminista; o sujeito sociológico; e, por 
fim, o sujeito pós-moderno. Cada um com sua concepção individual e coletiva. O sujeito iluminista é mais 
introspectivo, mais fechado em si, mais voltado à razão e mais egoísta. Esse sujeito é, predominantemente, do 
sexo masculino. O sujeito sociológico é mais aberto às influências e, por conseguinte, também influencia os 
que estão em sua volta. Por fim, o sujeito pós-moderno está mais fragmentado, não se encontra social e nem 
individualmente, perde suas raízes culturais e não sabe de quem recebe influência.

Quanto ao sujeito sociológico, Hall afirma que sua 

identidade é formada na “interação” entre o eu e a sociedade. O sujeito ainda tem um núcleo 
ou essência interior que é o “eu real”, mas este é formado e modificado num diálogo contínuo 

5  Professora adjunta do Departamento de Letras da Universidade Federal de Sergipe. Doutora em Letras 
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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com os mundos culturais “exteriores” e as identidades que esses mundos oferecem (HALL, 
2005, p. 11).

O sujeito sociológico é formado por influências sociais vindas de outros em sua convivência, assim 
como ele também influencia os demais. Esse sujeito é um ator social, constrói imagens, representa um povo, 
dialoga com sua cultura e interage com as diversidades nela existentes. Este ser, chamado sociológico, é 
construído no imaginário de um povo, podendo ser o seu herói.

A construção de um sujeito heroico é identificada em suas ações em prol de um ideário, seja ele 
individual ou coletivo. Há características que devem ser levadas em consideração, visto que estão sempre 
presentes em obras literárias épicas, como o fato do herói se deslocar no espaço e no tempo, tendo a necessidade 
e a coragem de atuar fora de seus espaços de costumes ou até sagrados, longe do lar, lançando-se em caminhos 
até então desconhecidos, com algum objetivo individual ou social, coletivo, próprio do sujeito sociológico. 
Sobre esse assunto, Joseph Campbell afirma que:

O herói é aquele que participa corajosa e decentemente da vida, no rumo da natureza e não em 
função do rancor, da frustração e da vingança pessoais.

O âmbito de ação do herói não é o transcendente, mas o aqui e o agora, na esfera do tempo, o 
âmbito do bem e do mal, dos pares opostos. Sempre que alguém se afasta do transcendente, 
cai na esfera dos opostos. Comeu-se da árvore do conhecimento do bem e do mal, e também 
do masculino e do feminino, do certo e do errado, disso e daquilo, da luz e da treva. Tudo na 
esfera do tempo é dual: passado e futuro, morto e vivo, ser e não-ser (RAMALHO, 2004, p. 
2002 apud CAMPBELL, 2001, p. 69).

A construção do herói segue características específicas, como visto anteriormente. Ele é o ser que sai 
do seu conforto, que enfrenta adversidades, com medo, mas valente e determinado a vencer. Ele é o ser que 
desafia as lógicas da natureza e se lança em seu seio, a fim de desbravar o desconhecido. Não transcende ao 
sobrenatural, tampouco se envolve espiritualmente, mas descobre que o espiritual é apenas o ponto de vista – 
ou de partida – de possibilidades, mesmo que difíceis e dolorosas. O herói é o sujeito sociológico que se dedica 
a mostrar ao seu povo como vencer sem a necessidade direta da ação sobrenatural; é o sujeito sociológico da 
bravura e do saber; o sujeito sociológico da imagem ideal de e para um povo, da representatividade de uma 
nação e da eterna lembrança de sua cultura.

Em José de Alencar, a imagem desse herói está bastante presente na obra Iracema, caracterizando uma 
obra épica, das primeiras brasileiras. Entretanto, há duas diferenças entre o épico comum e Iracema: Alencar 
fez de seu herói uma mulher e sua escrita é desenvolvida em prosa, não em verso, como nas epopeias.

Iracema tem início com o naufrágio de um estrangeiro, o português Martim, perdido em meio à floresta 
brasileira. Esse naufrágio, característica de parte da epopeia A Odisseia, remete aos poemas épicos que contam 
a degradação do homem, em sua condição humana, de não controlar os fenômenos da natureza, visto que 
não resistiu a tempestades ou acontecimentos similares. Martim, mesmo com dificuldades náuticas, exalta os 
mares bravos de sua terra, ato típico dos heróis épicos, sempre a exaltar sua terra e, consequentemente, seu 
povo:
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Verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia6 nas frondes da carnaúba;

Verdes mares que brilhais como líquida esmeralda aos raios do sol nascente, perlongando as 
alvas praias ensombradas de coqueiros;

Serenai, verdes mares, e alisai docemente a vaga impetuosa, para que o barco aventureiro 
resvale à flor das águas (ALENCAR, 2016, p. 31).

Após tal acontecimento, Martim, em ato heroico épico, solta sua própria embarcação, pedindo ao deus 
cristão que a leve pelos mares revoltos, na esperança de que ele, o barco, volte à terra natal. Essa imagem remete 
aos heróis, conscientes de sua mortalidade, exaltando e reconhecendo a importância de seus instrumentos de 
luta e viagem, já que, como característica, estão longe de casa e de seu aconchego.

A obra de José de Alencar continua construindo imagens épicas ao longo de sua prosa, dotando, agora, 
Iracema de toda sorte de beleza em meio às árvores e à floresta, típica imagem épica do herói – aqui heroína – 
em sua forma mais natural. Alinhada a isso, a imagem da mulher ideal e romântica também se encontra pujante 
em Iracema: “O favo da jati7 não era doce como o seu sorriso; nem a baunilha recendia no bosque como seu 
hálito perfumado. [...] O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra [...]” 
(ALENCAR, 2016, p. 32)

Alencar está, em 1865, construindo, em sua literatura, a imagem do Brasil. Essa imagem necessitava, 
como todas as outras mundo afora, de um herói. Na história da humanidade, sempre houve a necessidade de 
um herói que representasse o povo, que mostrasse ao mundo a força de uma nação. Sabendo disso, Alencar 
encontrou no índio – mais precisamente, índia – a imagem perfeita do herói brasileiro, pois é ele, o índio, o 
nativo, o filho da terra, o sujeito social que caracteriza os costumes, a cultura, a língua, a bravura e a força do 
povo. É o índio, herói épico brasileiro, que é deslocado de seu lar, que é tirado de seu aconchego e lançado 
ainda mais no seio da natureza, na tentativa de buscar, em Iracema, a imagem da heroína que dará forma ao 
Brasil. Entendendo isso, Alencar descreve:

Os ramos da acácia silvestre esparziam flores sobre os úmidos cabelos. Escondidos na 
folhagem, os pássaros ameigavam o canto. Iracema saiu do banho: o aljôfar d’água ainda a 
roreja, como a doce mangaba que corou em manhã de chuva. Enquanto repousa, empluma 
das penas do gará8 as flechas de seu arco, e concerta com o sabiá da mata, pousado no galho 
próximo, o canto agreste (ALENCAR, 2016, p. 32).

Aqui está formada a imagem da heroína brasileira, chamada Iracema. José de Alencar explora, nesse 
trecho de sua obra, os cabelos da índia, destacando sua beleza física, fazendo alusão à força que vem do 
cabelo, crença judaico-cristã, como forma de ressaltar não só a beleza, mas o poder de Iracema. Descreve 
a natureza em volta da personagem enquanto se banha, como concerto que se desenvolve com a beleza de 

6  Onde canta a jandaia. 
7  Pequena abelha que fabrica delicioso mel.
8  Ave paludal, muito conhecida pelo nome de guará.
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sua heroína. Por fim, Alencar (2016) cita suas flechas, instrumento de luta e guerra da heroína, característica 
indígena empregada na imagem da heroína brasileira. 

CONCLUSÃO

Iracema e Martim, dois heróis. Martim, vindo de terras distantes, herói humano, em sua condição 
humana, atraca em terras desconhecidas, desbravando florestas densas e fazendo contato com outra heroína, a 
brasileira Iracema. Percebe-se aí o encontro de duas nações, de dois povos, de dois costumes, de colonizador 
e colonizado, mulher índia e homem branco.

Desse encontro nasce um povo, nasce esperança e justiça. Desse encontro, apesar das lutas e das 
diferenças, nasce um Brasil que agora seria conhecido pelos seus feitos heroicos, na imagem de sua heroína, 
mulher, índia: Iracema. José de Alencar consegue, nesse ponto, mostrar a importância da construção da imagem 
de Iracema: ela dá à luz um filho. Esse filho se chama Ceará:

O cajueiro floresceu quatro vezes depois que Martim das praias do Ceará, levando no frágil 
barco o filho e o cão fiel. A jandaia não quis deixar a terra onde repousava sua amiga e senhora.

O primeiro cearense, ainda no berço, emigrava da terra da pátria.

Havia aí a predestinação de uma raça? [...] Muitos guerreiros de sua raça acompanharam o 
chefe branco, para fundar com ele a mairi dos cristãos. Veio também um sacerdote de sua 
religião, de negras vestes, para plantar a cruz na terra selvagem (ALENCAR, 2016, p. 105).

Nasce a imagem não só da heroína, mas de um povo, o povo brasileiro. José de Alencar constrói a 
imagem de um povo e a implanta no imaginária dessa gente, que se vê espelhada e retratada nas páginas de 
Iracema e se identificam com a heroína tupi, filha da terra e valente mulher, imagem literária que se repetiria 
nos anos vindouros, conforme necessidade literária.
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O CORPO MUTILADO DE DOMITILA:

 HIBRIDISMO E ABJEÇÃO EM UM CONTO DE VERONICA STIGGER

Tatianne Santos Dantas

Resumo: Este texto pretende apresentar aspectos híbridos e abjetos no conto Domitila presente no livro Gran Cabaret 
Demenzial (2007), da escritora Veronica Stigger. Partindo da ideia de que o livro simula os processos materiais do corpo 
e sua relação com a cultura, o conto em questão afirma uma imagem corporal e do texto despedaçadas, imagem que 
remete a um estado de fragmentação e caos próprios da estética no início do século XXI. Como aporte teórico serão 
utilizadas as elaborações de Ramalho (2004) e Santaella (2003) sobre o hibridismo e, acerca do abjeto, a teoria de Julia 
Kristeva (1980). 

Palavras-chave: Híbrido; Abjeto; Veronica Stigger; Conto contemporâneo. 

ENTRE O HÍBRIDO E O ABJETO: GRAN CABARET DEMENZIAL 

 Em uma breve busca sobre as obras da escritora gaúcha Veronica Stigger na internet é possível 
destacar algumas palavras bastante usadas para descrever seu texto. Grotesco, estranho, escatológico, além de 
expressões como humor ácido, são alguns dos termos comuns mais encontrados. Seu primeiro livro, O trágico 
e outras comédias (2003), foi primeiro publicado em Portugal para depois receber uma edição brasileira 
através da editora 7letras. Gran Cabaret Demenzial (2007) é o seu segundo livro de contos1 e segue o estilo 
inquietante que faz seu texto ser reconhecido desde a primeira linha. Contando com ilustrações de Eduardo 
Verderame, trechos de notícias e poemas nas páginas que separam um conto do outro, constitui-se em uma 
experiência para quem lê que remete ao caos e às deformações próprias do nosso tempo. 

Ramalho (2004) apresenta o hibridismo como uma das maneiras de compreender a produção literária 
atual, pensando a poesia como um espelho para a contemplação da vida. Apesar de referir-se especificamente 
à poesia, é possível estender essa noção para as diversas formas do fazer literário, como pretendo mostrar com 
o texto de Stigger. De um hibridismo não-conceitual que era próprio das experiências humanas ancestrais, 
Ramalho (2004, p.44) defende que hoje é possível delinear um “hibridismo conceitual (porque consciente) 
intenso” e que retorna como possibilidade de entender a fragmentação da vida, observável na estética 
contemporânea. A autora ressalta que o hibridismo dos tempos atuais é revestido de conceito porque não é 
fruto do acaso, mas da conjunção entre o logos e o caos. 

Quando se fala em hibridismo, Ramalho (2004) chama a atenção para a carga pejorativa que acompanha 
a palavra, por trazer um viés semântico que aponta para a impureza. Há uma fértil discussão teórica em torno 

1  Além dos livros de contos citados, a obra de Stigger inclui os livros: Os anões (2010), Opisanie Swiata 
(2013), Sul (2016) e Sombrio Ermo Turvo (2019). 
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da relação entre mistura e hibridismo, aqui deixada de lado para ressaltar que, na obra de Veronica Stigger, é 
perceptível uma elevação do impuro, tomado como parte do seu projeto estético.  Além do hibridismo presente 
na forma – o diálogo entre poesia, ilustrações, anúncios de propaganda e letreiros do metrô –, o que se observa 
nos livros da escritora gaúcha é que a escatologia é abordada como uma figuração do abjeto. 

Em Powers of horror: an essay on abjection, a teórica Julia Kristeva (1980) situa a abjeção como 
modus operandi da arte e da literatura, tornando-se um texto paradigmático para as produções que seguem à 
época de sua primeira publicação. Embora tenha sido o filósofo Georges Bataille o primeiro a falar sobre o 
conceito, nas palavras de Kristeva ele ganha uma outra roupagem, pela amplitude dada e inserção em diversas 
esferas, desde a psicanálise, passando pela estética, teologia e sociologia, facilitando a inserção desse tema 
em várias discussões. Kristeva aborda o abjeto em uma dimensão mais individual, como um processo que 
diz respeito à constituição subjetiva – mas é possível também pensar o abjeto num contexto social, dado o 
que a filósofa Judith Butler (2011) tem feito em um recente estudo seu intitulado Bodies that matter: on the 
discursive limits of “sex”. 

Kristeva (1980) coloca a abjeção como o modo primordial através do qual o sujeito se insere no 
simbólico. Do ponto de vista de constituição psíquica, a abjeção opera na origem da alienação e separação 
com o corpo materno, simbolizando o que de violento e repulsivo constitui essa relação. Apesar de sua 
forma primária localizar-se na relação do bebê com o corpo da mãe, Kristeva afirma que a abjeção perpassa 
toda a vida do sujeito, ou seja, ele revive no decorrer da sua existência o momento da repulsa da separação, 
expulsando o que não aceita como parte de si. O que produz abjeção é o que perturba sua identidade e aponta 
para a fragilidade porque o abjeto lembra o sujeito de alguma espécie de perigo situado no momento mítico da 
separação do corpo materno. Momento em que qualquer significação desaparece e o afeto puro tem lugar. A 
teórica dirá que o entendimento do abjeto na vida adulta é, por exemplo, um encontro com fluidos corporais, 
excrementos ou até mesmo a imagem de um cadáver. 

Para além da definição constitutiva do abjeto, Kristeva (1980) se interessa particularmente na relação 
que ele estabelece com o campo da estética, argumentando que escritores como Céline, Dostoiévski, Artaud 
e Kafka promovem, através do seu estilo, um encontro profundo com a abjeção. A partir desse conceito, o 
movimento da arte abjeta - onde os artistas passam a integrar a suas obras o trabalho com materiais como carne 
crua, fezes, urina, animais mortos, cadáveres humanos, vegetais em decomposição - traz à tona questionamentos 
sobre o corpo, a humanidade das coisas, sexualidade, gênero, raça e outros fenômenos que dizem respeito à 
exclusão social e abjeção de determinados grupos. 

Hansen (2007) caracteriza o livro Gran Cabaret Demenzial como um híbrido, referindo-se a ele como 
“fora de si sem “si”, bestas e demenciais como vacas, vivem um tempo totalmente pop”. Histórias aceleradas 
pela mudança contínua da posição dos objetos que compõem o movimento do texto, os personagens de Stigger 
são “literalmente superficiais e deslizam na página como pílulas de vulgaridades e porcarias que pressionam 
suavemente o sistema nervoso do leitor com seu amável kitsch cor-de-rosa” (HANSEN, 2007)2. Na seção 
seguinte será feita a análise do conto Domitila, tomado aqui como expressão, dentro do livro, do encontro do 
texto literário com o hibridismo e com o abjeto, naquilo que Santaella (2003 apud RAMALHO, 2004) define 
como absorção de uma cultura dentro da outra, parte do que é esteticamente chamado de pós-modernidade. 

2  O texto encontra-se na orelha da edição de Gran Cabaret Demenzial que consta na bibliografia do artigo. 
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A MUTILAÇÃO DO CORPO E DO TEXTO EM DOMITILA

Domitila é o primeiro conto do livro Gran Cabaret Demenzial e é apresentado através de  uma ilustração 
de Eduardo Verderame, com a imagem de um braço que sai de um corpo cujas partes não são mais distinguíveis: 
trata-se de uma massa amorfa. A epígrafe é um trecho de Caleb Neelson (Sonik) que diz: “In Brazil, whatever 
your crime of choice, Sunday is the day to do it”3. O humor ácido mencionado anteriormente, presente em 
todos os contos do livro de Stigger, já pode ser vislumbrado nessa epígrafe; domingo é o dia de descanso, em 
que cristãos vão a cultos ou missas, portanto, o dia ideal para cometer um crime. Atentando para o fato de 
que é alguém em uma língua estrangeira dizendo isso sobre o país. A epígrafe está em intertextualidade com 
a primeira frase do conto que contém também uma marcação temporal: 

Domingo, 25 de janeiro, 15 horas: Domitila está passeando de automóvel com o namorado. Ela abre 
o vidro da janela pela metade e estica a cabeça para fora. 2 minutos e meio depois, eles param num 
semáforo e ela acena para as crianças do automóvel ao lado. (...) Após 1 minuto, o sinal abre e o 
namorado de Domitila acelera bruscamente, o que faz com que o contato dos pneus em movimento 
com o asfalto produza um desagradável som agudo. Passam-se 43 segundos e uma das rodas do 
automóvel afunda num buraco. Com o solavanco, Domitila, que ainda se entretinha com as crianças, 
enfia o olho direito no vidro semi-aberto. 11 segundos e olho já está vermelho, muito vermelho. 
Domitila pisca muito, produz involuntariamente lágrimas e secreção, enquanto continua a acenar 
para as crianças que se afastam por uma rua transversal (STIGGER, 2007, p.9). 

 O conto segue em um ritmo acelerado, sempre dizendo quanto tempo passou entre um acontecimento 
e outro, às vezes muitos minutos, às vezes alguns segundos. O namorado de Domitila acelera o carro, fazendo 
manobras perigosas, enquanto a personagem coloca o corpo para fora da janela e vê aos poucos seus membros 
sendo arrancados. Os dedos fura-bolos e pai-de-todos de uma das mãos são decepados quando ela encontra 
um poste, ficando o buraco que sangra sujando a roupa de Domitila e o tapete do carro. O namorado segue 
indiferente, quando um encontro com um motoqueiro faz o braço de Domitila ser arrancado. Os ossos podem 
ser vistos em uma fratura exposta. Um motoqueiro é lançado com o choque do acidente e morre, enquanto os 
outros personagens olham com indiferença para o corpo. Quando o namorado acelera para sair do lugar do 
acidente, a cabeça de Domitila faz um movimento que quase arranca seu pescoço e bate a testa na janela do 
carro, ficando quebrada. 

 Depois de tudo isso, descobrimos que o namorado está levando a personagem para tomar um sorvete; 
quando eles chegam na sorveteria o carro é descrito como o cenário de um massacre: sangue para todos os 
lados e o “toquinho” do braço de Domitila continuando a jorrar. Ela se acidenta ainda mais quando sobe em 
um muro com uma cerca elétrica e desloca o ombro; depois do sorvete é atropelada por um ônibus e tem as 
pernas quebradas. No último parágrafo do conto, Domitila chega em casa e é recebida pela mãe, que age como 
se nada tivesse acontecido. A personagem vai até o banheiro e se concentra, com a mão que sobrou, em fazer 
cortes nos mamilos, dando a entender que seu objetivo é que logo eles caiam. O final é ambíguo: Domitila 
sofre de uma violência externa ou ela própria se coloca em situações de violência para que seus membros 
sejam mutilados? 

3  “No Brasil, qualquer seja sua escolha de crime, Domingo é o dia para realizá-lo”. 
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 Ao referir-se ao próprio corpo, o ser humano costuma usar pronomes possessivos: meu corpo, seu 
corpo, o corpo dela, o corpo dele. Como nos dirá o psicanalista Jacques Lacan (1998), o sujeito não é um corpo, 
ele tem um corpo. Nesse sentido, o corpo é algo do qual o sujeito se apropria e, a partir da sua estruturação, lhe 
dá uma forma e um significado. Jean-Luc Nancy (2000) afirma que o corpo é sempre estrangeiro ao sujeito, 
expropriado. Assim, é possível afirmar que o corpo está sempre em outro lugar, sendo uma construção; quando 
trata-se da relação entre escrita e corpo, podemos pensar em um entrelaçamento que lhe é característico. Na 
perspectiva de Nancy (2000), a escrita compõe o corpo, ou seja, o simbólico o constitui e possibilita o advento 
da escrita. 

 Com essa elaboração é possível pensar no corpo mutilado de Domitila como a representação da 
mutilação do texto, despedaçamento este que cria a condição de metamorfose e hibridismo que observamos na 
estética do começo do século XXI. Um hibridismo que flerta com a abjeção, uma vez que, como nos lembrou 
Kristeva (1980) a repetição do abjeto na vida adulta é o encontro com os fluidos corporais, as secreções e o 
cadáver. O corpo de Domitila é um corpo sobrevivente de uma guerra travada com o mundo e com ela mesma, 
um emblema do caos e da fragmentação dos nossos tempos. O humor do texto impede que o pavor do corpo 
despedaçado apareça para quem lê. Acontece como se a personagem aceitasse a abjeção e brincasse com ela, 
fazendo do abjeto um aliado na lida com a violência. 

 Ao situar o pós-humano como uma teoria que começa a surgir no fim dos anos 80, Santaella (2003) 
coloca que as extensões do sistema sensorial humano, que começaram a surgir com os aparelhos óticos da 
Renascença, e ganharam amplitude nos séculos XIX e XX com a fotografia, TV, cinema e gravações de som, 
hoje alcançam proporções gigantescas que modificam a sensibilidade do corpo humano em sua constituição. 
Começa a surgir uma dimensão inteiramente nova que extrapola a imagem que temos de nós mesmos como 
humanos. 

A formidável mudança da dimensão do corpo, olhar, cérebro e mente humanos para um nível 
planetário e cósmico, o preço apocalíptico e perda de identidade, que a enormidade dessa mudança 
está provocando, trazem desafios imprevistos aos espíritos mais visionários, que são fustigados pelas 
exigências de sinalização das rotas para a sensibilidade que podem, porventura e heuristicamente, 
conduzir o continuum da vida em sua voragem expansionista (SANTAELLA, 2003, p.247). 

 Essas mudanças seguem um movimento que pode ser rastreado desde o começo do século XX. Se 
atualmente a teoria do caos, estruturas dissipativas, sistemas auto-organizativos, nos mostram que há algo 
de inumano no centro do que há de mais humano, algo do mesmo teor já havia sido dito no século passado. 
Pensando no monstro criado por Mary Shelley em seu Frankenstein, percebemos que houve uma modificação 
de paradigmas: se no livro da jovem escritora há uma crítica à tecnociência e um questionamento sobre 
a condição da mulher escritora4, nas narrativas híbridas desse século parece que há uma incorporação do 
inumano ao texto. O entendimento do que é humano se modificou, “a natureza orgânica e a inorgânica são 
híbridas. Portanto, o pós-humano tem de ser pensado como uma realidade híbrida não apenas do humano com 
as máquinas, mas também com o inorgânico da natureza” (SANTAELLA, 2003, p.250). 

4  Quem primeiro assinou o livro de Mary Shelley foi seu companheiro, Percy Shelley. Só a partir da segunda 
edição Frankenstein saiu com o nome da autora na capa. 
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 No lugar do lamento do monstro criado por Frankenstein, a personagem de Stigger se coloca em cena 
para ser mutilada, ela própria sendo autora de sua mutilação. Há uma subversão naquilo que Kristeva coloca 
como entrada em cena do abjeto: escrever a mutilação traz à tona questionamentos sobre o corpo e o lugar 
dele na cultura. Textos como o de Stigger, longe de promover um apaziguamento, provocam uma sensação 
inquietante de que o horror pode encarar quem lê seus livros pelas frestas, escapulindo quando menos se 
espera. Há uma convocação para encarar o horror de frente e um entendimento de que enquanto seres humanos 
esse horror nos constitui. 
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Uma perspectiva de saberes moderno: experiência prática1

Ariane de Medeiros Pereira2

Resumo:

Esse artigo pretende discutir o pensamento moderno que se instalou a partir do século XV na Europa e 
foi responsável por novas formas de pensar e agir, tendo como base, a ciência e a razão. Com base nesses 
fundamentos foi desenvolvido um projeto com os alunos dos quintos anos do Colégio Diocesano Seridoense/
Caicó/RN, no qual os discentes por meio do estudo sobre as reflexões modernas empreenderam uma sala 
temática para apresentar suas considerações sobre o dito período a um público externo. Podemos verificar que 
os alunos puderam alcançar uma aprendizagem significativa, para tal, produziram réplicas de brinquedos que 
remontavam as pesquisas e realizações de eruditos como Leonardo da Vinci e Pitágoras que desde os tempos 
remotos utilizavam da ciência e da razão para entender o universo e as práticas humanas. 

Palavras-chave: Idade Moderna. Pensamento Moderno. Aprendizagem Significativa. Brincar e Aprender. 

Summary:

Ariane de Medeiros Pereira3

This article aims to discuss the modern thinking that began in the 15th century in Europe and was responsible 
for new ways of thinking and acting, based on science and reason. Based on these foundations, a project was 
developed with the students of the fifth years of the Diocesano Seridoense College / Caicó / RN, in which 
students through the study of modern reflections undertook a thematic room to present their considerations 
about this period to a public. external. We can verify that the students could achieve a significant learning, for 
this, they produced replicas of toys that went back the researches and achievements of scholars like Leonardo 
da Vinci and Pythagoras that since ancient times used science and reason to understand the universe and the 
practices human.

Keywords: Modern Age. Modern thinking. Meaningful learning. Play and Learn.

1- Introdução 

 Pensar o século XV é remontar a uma nova proposta que se iniciou para o Ocidente, era deixar para 

trás um passado no qual os grandes proprietários de terras possuíam um poder ilimitado, e aventurar por novas 

formas de se verificar a constituição de uma espacialidade fixa territorialmente com a construção do Estado 

Nação4 e seus proponente, mesmo que de forma incipiente.

1  Esse artigo é fruto do projeto “O pensar e o saber do homem moderno: Leonardo da Vinci e Pitágoras” desenvolvido pelos 
professores Ariane de Medeiros Pereira e Dênis da Costa Azevedo, sob a coordenação de Arnilda de Almeida Vale, para feira de 
tecnologia, ciências e cultura/2019 do Colégio Diocesano Seridoense, com as turmas de quintos anos da instituição.                                  
2  Licenciada e Bacharel pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN/CERES. Especialista em História dos 
Sertões pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN/CERES. Mestre em História pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte – UFRN/CCHLA. Atualmente professora do Colégio Diocesano Seridoense/Caicó/RN. Email: 
ariane1988medeiros@hotmail.com
3  Bachelor’s and Bachelor’s degree from the Federal University of Rio Grande do Norte - UFRN / CERES. 
Specialist in History of the Sertões by Federal University of Rio Grande do Norte - UFRN / CERES. Master in 
History, Federal University of Rio Grande do Norte - UFRN / CCHLA. Currently a teacher at the Seridoense 
/ Caicó / RN Diocesan College. Email: ariane1988medeiros@hotmail.com
4  Devemos fazer uma ressalva e seguir o pensamento de Marx Weber quando coloca que o Estado Nação 
completamente formado somente seria gestado no século XVIII, para uma discussão sobre essa reflexão, ver: 
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O século XV marca uma nova era para se pensar as formas de saberes, crenças e poderes que marcaram 

a sociedade ocidental, tendo em vista que o conhecimento até a Idade Média – até aproximadamente o século 

XIV - era considerado algo próprio das pessoas ligadas a Igreja Católica. De maneira que, o saber estava 

ligado a poucas pessoas, em especial, aos religiosos.

 O período de transição da Idade Média para a Idade Moderna é marcado por uma “revolução” na arte 

e na ciência, sendo esse movimento conhecido como Renascimento, no qual o homem agora passaria a ser o 

centro do universo e explicaria todos os acontecimentos do mundo no qual vivia.

O Estado Italiano, segundo a Visão de Jacob Burckahardt5, era colocado sem sombra de dúvida como 

instituição de poder e representação, no qual era muito bem planejado e arquitetado como uma obra de arte 

que apresentava simetria e era calculada para promover bons frutos, nesse caso, lucro ao monarca que o regia 

e poder ilimitado.

Os Estados da Europa ocidental governava de forma bastante definida em suas técnicas e planejamento, 

podendo afirmar que apresentava tensões semelhantes que para resolver um problema um dado Estado poderia 

se inspirar no outro e, assim, resolver as situações difíceis sem grandes questionamentos6. O Estado Italiano 

servia de espelho para os outros Estados da Europa em razão de seu progresso na administração e nos ideias 

de centralização de poder e na racionalidade. 

Segundo, a visão de Burckhardt7, o Estado da Itália sintetizava a perspectiva de uma instituição dinâmica 

e altiva, do ponto de vista econômico e político. Era um modelo perfeito para que outros Estados Nações da 

Europa se espelhassem e seguissem com os propósitos de crescimento e grandeza. Não é de se estranhar que 

artistas como Leonardo da Vinci tivesse esse forte empenho em suas veias, sendo natural daquela área desde 

de cedo voltou o seu olhar para a ciência e a razão em seus estudos e obras.

Entretanto, esse espírito: enaltecedor, patriótico e científico, pode ser retomado da época da civilização 

clássica, na qual estudiosos como Pitágoras, se dedicavam a entender o funcionamento do universo e da 

humanidade, buscando um elo de integração por meio das técnicas científicas8. Percebia o espaço em que vivia 

como algo grandioso e que merecia toda atenção e não apenas explicações simplistas ou sem dados reais que 

comprovassem as explicações sobre tal cotidiano e vivencias.

Não é impensável que O Estado italiano fosse um espaço de poder e também, de inspiração a outros 

WEBER, Max. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. São Paulo: Livraria Pioneira Editora, 1976.
5  Para uma reflexão mais efetiva sobre a constituição do Estado Italiano e o pensamento de Burckahardt, em 
relação, a comparação do Estado com as obras de arte renascentistas, ver: BURCKHARDT, Jacob. A cultura 
do Renascimento na Itália. São Paulo: Cia. das Letras, 1991.
6   Ver: ELLIOTT, John. Europa Dividida (1559-1598). Editora: Critica, 2002.
7   Ver: BURCKHARDT, Jacob. A cultura do Renascimento na Itália. São Paulo: Cia. das Letras, 1991.
8   Para uma discussão profunda sobre o sentimento de patriotismo, ver: FORENZANO, Modesto. Sobre as 
origens e o desenvolvimento do Estado moderno no ocidente. São Paulo: Lua Nova, 2007. p. 27-28.
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Estados da Europa que desejava seguir aquele padrão de força e desenvolvimento. Essas qualidades, por assim 

dizer, não ficavam apenas restritas ao plano social, político e econômico, mas em especial, ao setor cultural 

no qual despontava grandes estudiosos da razão e das leis da ciência. As obras de arte tinham como escopo 

principal o homem forte, escultural e senhor do universo.

Esses conceitos não eram infundados, até mesmo, em razão de a Idade Moderna ser um período 

considerado de centralidade de poder e absolutismo monárquico, no qual o homem - leia-se o rei - apresenta 

uma soberania indiscutível e autoridade sem limites9. A sociedade moderna que se configurava na Europa 

não podia ficar a parte desse pensamento, e aqueles que estavam receptíveis e engajados na produção cultural 

traduziam os elementos em suas obras.

 Os artistas do renascimento procuravam pensar uma arte voltada para o homem e com fundamentos 

da arte greco-romana, no qual o homem era visto como ser supremo da criação de Deus. Assim, o homem 

tornou-se o centro das preocupações intelectuais e sociais. Mas, não somente o nascimento do século XV 

viveria às transformações na arte, o pensamento renascentista chegou às ciências e ao entendimento sobre o 

corpo humano.

Os artistas renascentistas não apenas estavam embasados em suas próprias filosofias, ao contrário, a 

Idade Moderna marca o período do surgimento das universidades e do aprofundamento do saber. Era preciso 

contrapor-se ao mundo medieval e ao pensamento que se assentava na magia, na alquimia, no misticismo e 

na religiosidade. Não se podia mais permitir que a vida fosse explicada por meio de fundamentos religiosos. 

O pensamento moderno passa a negar as relações passadas, era evidente que o homem do medievo e suas 

práticas foram negados pelo viés da nova reflexão moderna. O termo “modernidade” é utilizado como uma 

significação para todo pensar que divergia das reflexões feitas na Idade Média, tornava-se uma contraposição 

ao antigo. Todas as mudanças intelectuais, sociais, políticas e culturais advindas com o moderno deveriam ser 

enxergadas como superação de um passado de atraso e obscuro10.

A ideia era combater o pensamento anterior no qual tudo era explicado pela fé, agora era necessário que 

os sujeitos soubessem fazer elucubrações sobre a razão do homem, princípio fundamental para a construção 

do conhecimento e o melhoramento da vida humana moderna. A razão e a racionalidade eram as certezas das 

interpretações corretas sobre as leis da natureza e a experiência em sociedades.

A natureza passou a ser gestada e experenciada a partir das leis acessíveis aos homens por meio dos 

métodos e técnicas racionais. A ação da natureza passou a ser explicada através da ciência e não mais, do 
9  Para perceber a formação do Estado Monárquico absolutista na Europa em diferentes espacialidades e seus 
conflitos, ver: HOBBES, Thomas. Leviatã. São Paulo: Abril Cultural, 1983. BODIN, Jean. Les six livres de 
la République. Paris: Fayard, 1986.
10  Para uma reflexão sobre os conceitos, saberes e práticas da Idade Média e suas mudanças para o período 
da Idade Moderna, Ver: VERGER, J. As Universidades na Idade Média. São Paulo: UNESP, 1990. ______. 
J. Homens e Saberes na Idade Média. Bauru: EDUSC, 1999.
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misticismo ou da fé das pessoas. No século XV Nicolau Copérnico discutiu teorias relacionadas ao planeta 

Terra, essa, até então, era colocada como o centro do universo, mas para Copérnico a Terra girava em torno 

do sol. No século XVI Galileu Galilei discutiu os fundamentos da mecânica clássica e lançou as bases da 

astronomia física. Seguindo sua esteira Francis Bacon dialogava que as ciências não deveriam está presa 

a escolásticas11, todavia assentava que o conhecimento devia ser comprovado pela ciência e que ao fazer o 

processo outras vezes se obteria a mesma experiência12.

É inegável o esforços dos estudiosos da Idade Moderna em apresentar o mundo, segundo um novo 

olhar, esse nada mais que o olhar científico, baseado em argumentos e na força de suas teorias. O mundo 

passou a ser válido com base nos fundamentos científicos, tudo que não pertencia à ciência, tornaram-se 

descrentes. Essa nova forma de pensar e agir irradiou por todas as áreas desde a construção do conhecimento 

a cultura da época.

A arte presenciou o renascimento de um estilo que apresentava simetria, geometria e formas esculturais, 

foi o meio que os artistas renascentistas encontraram para fazer oposição à arte medieval, considerada como 

obscura e marcada pela religiosidade. No novo período a arte estava preocupada com o corpo, o bonito, o 

bem cuidado e o perfeito, era à volta ao estilo greco-romano da antiguidade clássica. O homem era o ser do 

universo, o centro do planeta e para tal devia ser reproduzido com imponência e determinação13.

 O homem tornou-se o centro das preocupações intelectuais, sociais e culturais. Mas, como ficaria 

o próprio conhecimento relegado ao corpo humano? O período da Idade Moderna foi o momento de 

desenvolvimento das Universidades, e a ciência se preocupou com o conhecimento e funcionamento do 

corpo humano. A medicina avançou com os aspectos tratados pela anatomia, não era mais pensável que o 

funcionamento do corpo fosse explicado pela mitologia da fé. Os estudiosos passaram a dissecar os corpos e 

perceber como o interior humano funcionava a partir de estímulos.

Foi dentro desse contexto, da Idade Moderna e de suas contribuições científicas para a humanidade 

do ponto de vista da arte, da medicina, da matemática e das explicações que influenciara o mundo e até 

mesmo, o descobrimento de outras áreas da Terra, como a América que propomos o projeto intitulado “O 

pensar e o saber do homem moderno: Leonardo da Vinci e Pitágoras” 14 como o objetivo de alvitrar uma sala 

11  Escolástica foi o método dominante no ensino nas universidades medievais europeias até ao fim da Idade 
Média.
12  Para uma discussão mais efetiva sobre os estudiosos da Idade Moderna que contribuíram com teorias 
científicas, ver: PEREIRA, Elisabete Monteiro de Aguiar. A construção do conhecimento na modernidade 
e na pós-modernidade: implicações para a universidade. UNICAMP: Revista de ensino superior, 2014.
13  Para uma reflexão sobre o antropocentrismo nas artes, ver: MIRANDOLA, Pico della. Discurso sobre a 
dignidade do homem, 1486. p. 54.
14 Como foi citado anteriormente esse projeto foi desenvolvido pelos professores do Colégio Diocesano 
Seridoense, Ariane de Medeiros Pereira e Dênis da Costa Azevedo, com a coordenação de Arnilda de Almeida 
Vale.
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temática que discutisse o pensamento moderno aos alunos das turmas dos quintos anos do Colégio Diocesano 

Seridoense – CDS -15 e que aqueles pudessem entender e compartilhar os fundamentos do homem moderno 

para a sociedade externa ao citado Colégio em sua feira de tecnologia, ciência e cultura – XVII – DIOtecc – 

2019 -  que ocorreu no dia vinte e sete de setembro do corrente ano.    

O projeto se iniciou aos dezenoves dias do mês de agosto, do ano de dois mil e dezenove, nas salas 

de aula do CDS nas quais os professores responsáveis pelo projeto – Ver anexo 01 – Foto das turmas com os 

professores - abordaram os temas sobre o pensamento moderno e o homem racional e suas implicações para o 

período da Idade Moderna e o que aqueles significaram para a sociedade do período. Para tal, as aulas foram 

dialogas com o uso do projetor multimídia - Ver anexo 02 - Foto da aula - para que os alunos observassem as 

imagens e como era agenciado o mundo científico da época moderna.

Em seguida, foram discutidos quais eram os brinquedos que permeavam a vida das crianças da 

Idade Moderna e como as aquelas percebiam o pensamento moderno e racional que se instalava na dita 

temporalidade. Posteriormente, foi pedido aos alunos que confeccionasse brinquedos da Idade Moderna para 

que esses compusessem a ornamentação da sala temática – Ver anexo 03 – Foto dos brinquedos - para a feira 

de tecnologia, ciências e cultura do dito Colégio. Enquanto, os professores do projeto confeccionavam as 

imagens das obras de Leonardo da Vinci e do estudioso Pitágoras para servir como ornamentação da referida 

sala. 

Assim, ao chegar no dia vinte e seis de setembro do corrente ano, a sala temática foi ornamentada e 

montada para receber a visitação do público externo do dia vinte e sete de setembro de dois mil e dezenove, 

na qual os alunos fizeram suas considerações sobre o que aprenderam para os visitantes e demonstrarem sua 

aprendizagem significativa por meio da teoria e da prática apreendida.  A Sala contou com uma lembrança de 

um marcador de texto - Ver anexo 04 – Foto do marcador de texto - destinada ao público participante. 

2- O pensamento moderno: o cotidiano praticado pelos alunos

 Partimos do pressuposto que os alunos podem compreender um passado longínquo a partir da 

aproximação das relações socais ocorridos no presente e em seu cotidiano de vida. Para tanto, entendemos 

que o conhecimento é parte constituinte de cada aluno e que esse por sua vez, possui facilidades ao aprender 

associando o saber prévio ao conhecimento direcionado pelo professor16.

15  As turmas dos quintos anos da referida instituição é composta por duas turmas, as quais apresentam um 
total de 52 alunos regularmente matriculados. 
16  Caso o aluno não tenha o desejo pelo o ensinado e o conhecimento precedente dos conteúdos a aprendizagem 
pode acontecer apenas de forma momentânea. No futuro aquelas discussões feitas, em sala de aula, serão 
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Podemos refletir que para aconteça uma aprendizagem significativa17 é necessária que o discente tenha 

primeiramente uma motivação ao estudo e ao conhecimento, seja ele partindo do saber prévio que carrega 

consigo, e a partir daí, o professor introduza novos conceitos, fazendo um diálogo interativo com sua vivencia 

e os conteúdos abordados. Segundo, é preciso que os alunos tenham interesse no que está sendo estudado, 

para tal, o professor pode despertar cada vez mais essa vontade questionando os seus alunos. Em terceiro, 

os estudantes devem se sentirem determinados a compartilhar seus pensamentos por meio das habilidades 

desenvolvidas ou ampliadas na grande roda de discussão. E por fim, possam colocar em prática e relacionar a 

aprendizagem com vários contextos sociais diferentes, como também, em diversas temporalidades.

Passamos a pensar em nossa aula e na temática da nossa sala da XVII – DIOtecc – 2019  com 

elementos que viessem a despertar a curiosidade, a emoção e a aprendizagem dos alunos de modo prazeroso e 

significativo18. Partimos do pressuposto que ao trabalhar com o mundo e o pensamento moderno pudéssemos 

atingir a relação histórica entre o passado e o presente, tendo em vista que os fatos acontecidos no século XV e 

XVI possuíam significados para a nossa vivencia atual. Tínhamos consciência que é necessário entender o perfil 

e o eu interior dos nossos discentes para que as atividades, os conteúdos e projetos possam ser desenvolvidos 

de modo satisfatório ao interesse daqueles.

Os alunos das turmas dos quintos anos do Colégio Diocesano Seridoense são alunos que passam por 

um momento de transição em suas vidas educacionais, com o último período de estudo no ensino Fundamental 

I e o despertar e a ansiedade por iniciar um novo ciclo de conhecimentos no fundamental II. E vão além da 

conjuntura estudantil, é uma fase na vida desses jovens que eles estão na passagem de um período, por assim 

dizer, no mundo vivencial e imagético de crianças, para uma nova visão de mundo na qual passam a conviver 

com o entusiasmo, os sentimentos e as emoções da adolescência19. Momento esse que desperta a curiosidade 

esquecidas e apenas havia sido um conhecimento mecanizado e decorativo, para determinado período ou 
aplicação de uma avaliação. Para uma maior discussão ver: AUSUBEL, D. P. A Aprendizagem Significativa: 
a teoria de David Ausubel. São Paulo, Moraes, 1982.
17  Entendemos como bem coloca Santos (2008) que aprendizagem significativa acontece em quatro etapas a 
motivação, o interesse, a habilidade de compartilhar experiências e a habilidade de interagir com os diferentes 
contextos, ver: SANTOS, J. C. F. dos. Aprendizagem Significativa: modalidades de aprendizagem e o 
papel do professor. Porto Alegre: Mediação, 2008.
18  Seguimos nosso pensamento baseado nos estudos e discussões empreendidas por Anastasiou (2006) que 
nos convoca a entender, primeiramente, o perfil dos alunos com os quais se relaciona e, posteriormente, 
planejar as atividades para que aconteça a aprendizagem, ver: ANASTASIOU, L. das G. C.; ALVES, L. 
P.(orgs.). Processos de ensingem na universidade: pressupostos para as estratégias de trabalho em sala 
de aula. 6. Ed. – Joinville, SC: UNIVILLE, 2006.
19  Como nos coloca Gasparin (2001) os alunos, em toda e qualquer ano ou série de suas vidas, são jovens 
que vivem a paixão, o sentimento, o entusiasmo e o movimento de novas experiências e reflexões. Anseiam 
principalmente por liberdade para expressar o que pensam e sentem diariamente em suas vidas, para uma 
discussão efetiva, ver: GASPARIN, J. L. Motivar para aprendizagem significativa. Jornal Mundo Jovem. 
Porto Alegre, n. 314, p. 8, mar. 2001.
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para determinados temais, tais como: o corpo e suas transformações, entender os eventos que acontece com 

seu corpo, a expectativa dos primeiro beijo ou o contato de pegar na mão de outra pessoa e sentir uma nova 

forma de carinho. Todavia, eles sentem a necessidade de entender como aconteceu e se desenvolveu os fatos 

que os cercam em seu planeta Terra.

A figura do professor, atualmente, e diante das expectativas existentes, é de despertar o desejo do 

aluno em aprender. O professor passa a ser um sujeito mediador do conhecimento, no qual o aluno possui um 

conhecimento prévio e de mundo e necessita que suas ideias sejam concatenadas com o pensamento, vamos 

dizer assim, científico ou pelo menos o saber sistematizado. Diante dos desafios impostos ao professor, dentre 

eles, de permitir uma aprendizagem significativa a seus alunos20, é preciso e essencial que o docente envolva 

seus alunos em situações teóricas e práticas em sala de aula. Partindo do pressuposto que o discente é um 

sujeito de conhecimento e não mero receptor passivo do que lhes é ensinado.

Ao seguir essa forma de enxergar o aprendizado, seguimos com nossa reflexão sobre o pensamento 

moderno que foi vivenciado na Idade Moderna pelos sujeitos sociais. A princípio e considerando o perfil traçado 

para as turmas dos citados quintos anos, buscamos fazer uma discussão sobre os fundamentos modernos em 

conjunto com as obras de artes do estudioso Leonardo da Vinci e as teorias de Pitágoras. A cada obra estudada 

e intercalada com as visões do moderno, os alunos passaram a fazer a relação de conhecimento sobre as 

informações científicas daquela época e a ciência de nossa sociedade atualmente. Ademais, foi notório o 

despertar de interesse, por parte dos alunos, em observar a expressividade dos corpos nas obras de artes. 

Os alunos ao observarem, os corpos pintados com poucas roupas, demonstrando a virilidade do homem 

moderno, passaram a pensar e se indagar qual seria o motivo daqueles homens serem retratados daquela 

forma? Como as pessoas do período moderno enxergavam aquela arte? Quem fazia aquela arte e quais eram as 

técnicas de arte ali empregadas? - Ver anexo 05 – Obras Modernas -. Dessa, maneira os professores buscaram 

junto com os alunos sistematizar e produzir um conhecimento sobre a época estudada, muito além, de uma 

simples aula decorativa ou sem a participação dos alunos, a aula se transformou em uma discussão efetiva 

sobre os princípios e a vida do homem moderno. Os alunos perceberam que aquelas formas tinham a ver com 

o estudo da medicina que despontava com o objetivo de entender o funcionamento do corpo humano e não 

mais, ficar preso as explicações do mundo divino.

A partir das imagens dos corpos pintados e da curiosidade dos alunos foi possível verificar que a 
20  Gilma de Paula e Gislene Bida discutem a importância da aprendizagem significativa, o papel e o desafio 
enfrentados pelos professores que adotam esse tipo de abordagem, para uma discussão efetiva, ver: PAULA, 
Gilma Marria Carneiro de. BIDA, Gislene Lossnitz. A importância da aprendizagem significativa. 
Disponível em: http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1779-8.pdf. Acesso em: 20. set. 
2019.
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Idade Moderna trazia consigo novas formas de pensar e agir, não era apenas a medicina científica que possuía 

notoriedade, mas que aquelas obras tinham traços simétricos que nada mais era que a matemática que estava 

sendo utilizada não somente na arte, mas na economia e no tracejado de mapas. Era a ilusão de ótica, outra 

técnica do período moderno, que trazia a mensagem subliminar que o homem agora explicava todos os 

fenômenos pela razão e pela ciência. A astronomia se preocupava com as explicações sobre os fenômenos 

naturais que ocorria na Terra, e não era apenas um castigo implantado por Deus ou por deuses as más ações 

do indivíduo social ativo daquele período. Assim, os discentes entenderam a base do pensamento moderno e 

ainda se mantiveram em contato com pensamento do período clássico e do tempo medieval. Todavia, fizeram 

um exercício participativo de como aquelas formas de ciências contribuíram para a ciência vivida no hoje.

Com essa abordagem percebemos que os alunos ficaram extremamente interessados nos assuntos 

discutidos, a partir, do uso da imagem aliados aos fundamentos e pensamentos que a Idade Moderna apresentava. 

Os questionamentos surgidos serviam como estímulos para que os alunos se sentissem desafiados a refletirem 

sobre aqueles dados apresentados21. Entendemos que a partir daí, existiu uma aprendizagem significativa, 

na qual os alunos foram sujeitos ativos do processo, fazendo arguições, sugestões e lançando respostas aos 

fatos e as ciências realizadas naquele período. Claro, que a aula se tornou um processo motivador tanto para 

o professor quanto para o aluno. Digo isso, tendo em vista que, nesse formato de aula não foi necessária a 

intervenção dos professores para chamar a atenção dos alunos por suas possíveis dispersões, ao contrário, a 

estratégia das imagens projetadas no projetor multimídia fizeram com que os alunos despertassem o interesse. 

Soma-se a isso, ao fato dos discentes estarem em um momento que temas relacionado ao corpo os interessam 

bastante.

E podemos nos questionar, ficaria a aula somente com a temática do corpo? Nossa proposta foi além, 

e buscamos introduzir outras discussões com os fundamentos racionais e científicos do período moderno, mas 

abordado de outra maneira partir da ótica do ser criança, da brincadeira e do brinquedo. Consideramos que o 

nosso aluno ainda vive próximo ao esse diálogo do mundo da criança e da brincadeira. Essa temática chamaria 

sua atenção.

21  Santos (2008) chama a atenção que o professor deve despertar a sede de conhecimento dos alunos para que 
ocorra efetivamente uma aprendizagem significativa. Vai além, e coloca: muito mais que aulas que tragam o 
conteúdo esmiuçado e pronto, é preciso recorrer ao uso de questionamento, utilizar de imagens ou entrevista 
em jornais que promovam uma reflexão crítica, uma Problematização tornando interessante o maturamento 
das descobertas do estudo sistematizado, para ter uma maior propriedade na discussão, ver: SANTOS, J. C. 
F. dos. Aprendizagem Significativa: modalidades de aprendizagem e o papel do professor. Porto Alegre: 
Mediação, 2008.
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3- O brincar e o aprender na Idade Moderna: alunos em ação

Pensar o conceito de criança é algo que precisa ser historicizado e entendido enquanto um processo 

que variou durante as diversas temporalidades em determinadas sociedade. Ser criança não era a mesma coisa 

na sociedade antiga se comparada com os dias atuais. O conceito de criança são ideias concebidas a partir do 

meio social e cultural na qual ela está inserida22.

A ideia de criança como nos temos hoje, no qual essa é um sujeito ativo e pensante somente tomaria 

forma no século XVIII momento em que aquelas foram entendidas enquanto seres que possuíam singularidade, 

necessidades específicas, interesses e modos de pensar distintos. Devemos fazer uma ressalva, e explicar que 

claro que na antiguidade já se percebia a criança como um indivíduo que tem desenvolvimento intelectual. 

Todavia, aquelas eram entendidas não por sua fase de criança, mas por ser considerado um adulto em miniatura 

que devia ser preparado para o mundo do trabalho23.

Na Idade Média havia um alto índice de mortalidade de crianças e elas eram vistas como um pobre 

animal que suspiravam em busca da sobrevivência, entretanto os pais não esperavam que aquelas pudessem 

sobreviver e não possuía uma preocupação efetiva com seu desenvolvimento. A vida era transformada na 

espera sempre preeminente da tomada pela morte24. No início da Idade Moderna a situação não era animadora 

para as crianças, entretanto, a partir do desenvolvimento dos métodos científicos as crianças passaram a ser 

pensadas e vista como alguém diferente dos adultos.

O que temos de deixar claro é que quando as crianças sobreviviam às situações adversas colocadas 

em tempos pretéritos, elas passavam a ser visto como um sujeito que devia ser educado, normatizado e que 

aprendesse as regras do mundo no qual vivia. Para tal, a criança desde cedo desenvolvia uma mentalidade de 

ter de se inserir no mundo adulto, mesmo que sem autonomia. Os adultos utilizavam dos brinquedos e das 

brincadeiras para introduzir nas crianças um sentido a seu desenvolvimento. Platão em sua obra “A república” 

já entendia que as brincadeiras de criança eram algo valioso a formação da criança e seu crescimento25.

22  A criança se desenvolve a partir das práticas existentes em seu cotidiano e como os adultos percebem 
essas crianças, para um melhor entendimento, ver: HEYWOOD, Colin. Uma história da infância: da Idade 
Média á época contemporânea no Ocidente. Porto Alegre: Artmed, 2004.
23  Na Antiguidade Clássica as crianças viviam em mundo de faz de conta, um universo feminino aprendendo 
para se tornarem adultos e ocuparem uma posição de trabalho quando crescesse. Apenas o século XVIII 
a criança passa ser um sujeito de autonomia e entendida como tal. Para uma aprendizagem maior sobre o 
assunto, ver: ANDRADE, Lucimary Bernabé Pedrosa de. Educação infantil: discurso, legislação e práticas 
institucionais. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010.
24  “Os bebês abaixo de 2 anos, em particular, sofriam de descaso assustador, com os pais considerando 
pouco aconselhável investir muito tempo ou esforço em um ‘‘pobre animal suspirante’’, que tinha tantas 
probabilidades de morrer com pouca idade” (HEYWOOD, 2004, p.87).
25  Palamoa Jácome aborda a questão da infância da criança como uma construção histórica e que os brinquedos 
e brincadeiras desde a antiguidade tardia contribuíam para seu desenvolvimento intelectual. Para maior 
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Dentro do contexto da Idade Moderna a criança passa a ser ressignificada, se antes no medievo, exercia 

um papel produtivo direto, ajudando aos pais, fosse nos trabalhos pesados ou de casa. A o período moderno 

trazia agora um olhar para acriança que precisava ser cuidada e escolarizada para que pudesse futuramente 

explicar os fenômenos sociais e naturais por meio das ciências26. Temos que deixar evidente que mesmo na 

sociedade “moderna” a criança era percebida segundo suas condições sociais. A criança rica era paparicada e 

vista como uma criancinha engraçada. Já as crianças pobres permaneciam com a compreensão de ser selvagens 

cabendo o trabalho barato e os castigos corporais27.

No final do século XVII, com o surgimento da escola moderna a educação e amabilidade com as 

crianças se tornam fundamentais novas práticas educacionais seriam incorporadas as crianças e aquelas 

passaram a ser entendidas enquanto sujeitos sociais que precisavam ter um conhecimento sistematizado e 

que os preparassem para a vida adulta baseada nos métodos científicos e racionais que a época exigia. Os 

pais tomaram consciência que os filhos não poderiam mais viver no anonimato e que aquelas tinham que ser 

preparadas para a vida.

Cabiam as escolas o papel de ensinar e educar as crianças na Idade Moderna, daí a percepção de 

novas abordagens didáticas para a aprendizagem. Os brinquedos e as brincadeiras surgem da concepção de 

instrumentalizar o conhecimento. Os brinquedos surgidos da Idade Moderna estavam de acordo com os ideias 

do período tendo em vista que, consistia em bonecas de pano, réplicas de bicicletas, marionetes, jogos que 

estimulavam o raciocínio matemático. Nesse sentido, ia ao encontro do pensamento moderno qual se desejava 

obter pessoas pensantes e científicas. As crianças passaram a ter contato com esses tipos de brinquedos como 

forma de instrumentalizar o saber. 

Os brinquedos e brincadeiras passam a ser elos de ligação com as criança que se tornam sujeitos ativos 

na Idade Moderno, uma vez que, os primeiros são elaborados e vivenciados pelas crianças ao longo da história 

da humanidade, mas que, somente no período moderno passam a ser objetos da infância que promovem o 

pensar científico e consequentemente estão revestido de uma categoria social e produtora de uma própria 

cultura28.

apreensão da discussão, ver: JÁCOME, Paloma da Silva. Criança e Infância: uma construção Histórica. 
Natal: UFRN, 2018.
26  Ser criança passa pelo conceito de modificação ao longo do tempo e como as sociedade pensam e se 
organizam, ver: KRAMER, Sônia. A política do pré-escolar no Brasil: a arte do disfarce. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Dois pontos, 1987.
27  Ver: ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1981.
28  O brincar da criança era forma que ela primeiro conseguiu entender e elaborar seu mundo carregado de 
significados, ver: KLEIN, M., O Desenvolvimento de Uma Criança. In: _______. Contribuição à
psicanálise. São Paulo, Mestre Jou, 1970. Quando a criança passou a ser um ator social, os brinquedos serviram 
para demarcar um temporalidade daí a simetria dos brinquedos modernos e que estava ligado ao mundo 
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A partir do entendimento que os brinquedos e as brincadeiras estão presentes na vida cotidiana de 

nossos alunos e que dessa maneira, seria uma forma de despertar ainda mais o interesse por deles, na temática 

sobre o pensamento moderno e suas várias contribuições, apresentamos aos discentes o que era ser criança 

na Idade Moderna e suas simbologias, como também, o que significava os brinquedos e as brincadeiras 

daquele dado período. Podemos perceber que os alunos demonstraram de imediato o interesse por aquela 

discussão e passaram a fazer elucubrações sobre quais eram os brinquedos da época? E o que de científico eles 

apresentavam para o período? 

Após um dialogo participativo sobre o que era ser criança na Idade Moderna e a ação dos brinquedos 

nas vivencias das crianças no dito período. Passamos a uma nova etapa baseada nos fundamentos da 

aprendizagem significativa, na qual permite que o conhecimento realmente aconteça quando existe a interação 

entre teoria e prática. Dessa maneira, solicitamos que dentro da diversidade de brinquedos produzidos no 

período moderno e feitos com base nas teorias científicas, os alunos realizassem a atividade de confecção de 

brinquedos para serem expostos no dia da XVII – DIOtecc – 2019. A proposta despertou o interesse dos alunos 

e um sentimento de euforia, de como iam produzir? Quais materiais poderiam ser usados? Quais brinquedos 

iam ser produzidos? Foi um misto de desafio e emoção para os ditos.

Repassamos que dentro do estudo eles poderiam confeccionar o brinquedo com o qual mais se 

identificasse e essa seria uma tarefa realizada dele com sua família, em suas casas. Nesse processo tínhamos 

como propósito preparar as crianças para o exercício da cidadania por meio de conhecimento, valores, habilidade 

e atitudes a partir de formas de pensar e atuar na sociedade. Para tanto, a família tornava-se essencial nesse 

processo, assumindo o papel de responsabilidade junto ao educando e contribuindo com o processo de ensino-

aprendizagem. Nesse caso, existe uma parceria entre família e escola e ambos contribuem para a formação dos 

alunos, claro, que cada uma das partes preservando suas características próprias29.

A partir desse momento, os professores responsáveis fizeram um comunicado e enviaram aos pais ou 

responsáveis pelas crianças como deveria ocorrer a confecção dos brinquedos, considerando o conhecimento 

prévio dos alunos e estipulando a data na qual os brinquedos deveriam ser entregues aos professores 

responsáveis pelo projeto. Foi determinado um prazo de três semanas para a realização da tarefa. No dia 
da ciência, ver: DINIZ, Levindo. Infância, brincadeira e cultura, UFMG, Dissertação de Mestrado pelo 
Programa de Pós-Graduação em Design do departamento de Artes & Design da PUC- Rio: Rio de Janeiro, 
2005.
29 “Essa ação conjunta facilitará a adaptação do educando no espaço escolar e sua relação com a aprendizagem, 
possibilitando uma educação satisfatória. Pode-se perceber que a escola e a família devem buscar parcerias, de 
forma que os educandos tenham oportunidades de construir um perfil de pessoa capaz de viver e conviver em 
situações novas e prazerosas para eles.” ver: KLAUSEN, Luciana dos Santos. Aprendizagem significativas: 
um desafio. EDUCERE: XIII Congresso Nacional de Educação. Disponível em: https://educere.bruc.com.br/
arquivo/pdf2017/25702_12706.pdf. Acesso em: 21. set. 2019.
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combinado os alunos trouxeram seus brinquedos produzidos - Ver anexo 06 – Foto dos brinquedos produzidos 

pelos alunos -. As crianças sentiram um prazer em realizar atividade, tendo em vista que, alguns deles não se 

detiveram apenas em fabricar apenas um brinquedo como havia sido solicitado, mas trouxeram três objetos. 

Demonstrando que aquela atividade tornou-se significativa para os mesmo e promoveu uma interação de 

saberes, além de gestar um espírito de confraternização na sala de aula, pois no dia da entrega todos queriam 

ver o brinquedo do colega e experimentá-los. 

Com essa atividade podemos perceber o sentimento e a memória que os alunos têm com os brinquedos 

e as brincadeiras é um meio no qual eles se identificam e se divertem. Lembrando do tempo no qual ainda 

possuía menos idade e quais eram as brincadeiras que praticava e como usava seus brinquedos30. Assim, mesmo 

na atualidade os brinquedos ainda serve com estímulo para o pensar e o desenvolvimento da criança como 

no período moderno no qual as criança utilizava dos brinquedos como forma de demonstrar sua autonomia31. 

Podemos perceber por meio do exercício da aprendizagem significativa que o professor deve ter seu 

olhar direcionado sempre para a teoria e a prática em uma simbiose na qual permita que o aluno elabore seu 

conhecimento a partir do que sabia previamente, em conjunto, com a sistematização de dados feitos pelo 

professor, todavia, que todo aprendizado seja colocado em prática por meio do estudante que promove uma 

nova ressignificação e descoberta do que aprendeu, ao produzir materiais que o interessa, descobrindo técnicas 

e ativando o mundo da ciência. O docente deve levar os alunos a serem líderes de si mesmo e serem seres 

dotados de questionamentos, ação e pensamento crítico. A relação família e escola tornam-se importantes para 

que os estudantes se sintam apoiados e amados nesses dois órgãos que os permeiam. Dessa maneira, acontece 

sua aprendizagem de modo satisfatória.

4- Considerações Finais

O período da Idade Moderna foi marcado por novas formas de pensar e agir para a sociedade do 

Ocidente. Essas modificações não estariam apenas relegadas ao mundo econômico com a intensificação do 

30  Como bem coloca o estudioso Maurice Halbwarchs a memória está presente em nosso ser, mesmo que com 
elementos de épocas passadas, assim nos diz: “Se o que vemos hoje tivesse que tomar lugar dentro do quadro 
de nossas lembranças antigas, inversamente essas lembranças se adaptariam ao conjunto de nossas percepções 
atuais. Tudo se passa como se confrontássemos vários depoimentos, e porque concordam no essencial, apesar 
de algumas divergências, que podemos reconstruir um conjunto de lembranças de modo a reconhecê-Io.”, ver: 
HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. Edições Vértice: Editora Revista dos Tribunais LTDA, 1990. 
p. 25.
31  A professora Salete Moraes desenvolveu um projeto com vista a resgatar a importância do brinquedo 
e do brincar com alunos dos sextos anos do Colégio Estadual de Pato Branco, ver: MORAES, Salete 
Sonáglio. História dos brinquedos infantis. Disponível em: http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/
cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_unicentro_hist_pdp_salete_sonaglio_moraes.pdf. Acesso 
em: 21. set. 2019.
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mercantilismo, no cenário político a centralização política com o surgimento da figura do rei como expoente 

maior do Estado moderno. Mas, essas mudanças se configuram, em especial, nas ciências humanas que passaram 

a explicar tudo que acontecia de modo científico. Não era mais admitido que as concepções religiosas fizessem 

preposição sobre os fenômenos naturais e sociais. Era preciso o estudo e o uso racional do pensamento para 

explicar os acontecimentos.

O Renascimento nas artes e nas ciências foi o responsável por essa nova de percepção do mundo e 

do espaço que cercava a civilização ocidental. Claro, que os Estados ocidentais praticaram esse movimento 

de forma diferenciado, mas sem sombra de dúvidas, seguiam o pensamento científico e racional. Podemos 

verificar que o Estado Italiano pode servir como exemplo aos demais Estados Nações dessa temporalidade, 

sendo um dos lugares no qual as primeiras universidades se desenvolveram e os estudiosos empreenderam 

grandes contribuições ao estudo da humanidade, com o desenvolvimento da anatomia humana, da astronomia, 

da ótica e da medicina. As convicções se tornaram antropocêntricas, o homem era a principal preocupação 

desse momento.

Na temporalidade moderna também se desenvolveu as escolas formais com o intuito de institucionalizar 

a educação para as crianças, tendo em vista que no período do medievo as crianças eram percebidas como seres 

humanos adultos em miniatura ou como seres sem animalescos. Agora, era preciso civilizar essas crianças 

dentro da lógica dos fundamentos modernos científicos e racionais. Vimos que, os brinquedos da época, já 

apresentavam esse estilo científico com vista aos infantes manterem contato com os ideias proposto pelo 

antropocentrismo.

Dentro desse pensamento desenvolvemos a sala temática “O pensar e o saber do homem moderno: 

Leonardo da Vinci e Pitágoras” para que os alunos mantivessem contato com os estudiosos que empreenderam 

essas discussões no mundo ocidental e para que os discentes pudessem ter uma aprendizagem significativa. 

Ao considerar que, acreditamos que os alunos têm uma aprendizagem satisfatória quando utiliza da teoria e da 

prática em conjunto. A proposta foi recebida por aqueles com entusiasmo e motivação. Desde as discussões 

aprendidas, de forma participativa e dialogadas, em sala de aula, a confecção dos brinquedos. 

Os alunos se esforçavam para construir seus conhecimentos sobre as reflexões do período moderno para 

expor ao público no dia da exposição da XVII - DIOtec - 2019 do Colégio Diocesano Seridoense. Podemos 

verificar que aqueles desejavam expor seus pontos de vista ao público visitante e demonstrar sua aprendizagem 

significativa - Ver anexo 07 – Foto dos visitantes -. Claro, que a princípio passaram por um misto de emoções 

e expectativas, o que os impulsionavam a pesquisaram e sistematizar o conhecimento aprendido para que 

pudessem oferecer o melhor aos visitantes. Todavia, o essencial estava impregnado neles, já que obtiveram 
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como resultado uma aprendizagem satisfatória que levará consigo durante os anos. Além da sociabilização 

empreendida juntos com os colegas para a realização do projeto.

Por tudo que foi colocado, percebemos que o nosso projeto proporcionou uma aprendizagem 

significativa tanto em nível de conhecimento, conceitos, prática e relações interpessoais quanto ao crescimento 

dos alunos de modo a empregar a cidadania expandindo o conhecimento apreendido e solidificado, para além 

dos muros do Colégio Diocesano Seridoense, ao exporem sua aprendizagem à sociedade externa. Fez com 

que os visitantes mantivessem um contato com o pensamento científico e racional que se instalou na Idade 

Moderna tanto por meio de suas falas quanto pelo patrimônio material da sala temática.
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A AULA DE LÍNGUA PORTUGUESA SOB A LUZ DA DIDÁTICA

Hugo César de Lima Cortês

RESUMO:  Apesar de parecer clara a importância da didática e o uso da língua portuguesa alguns profissionais 
– até mesmo da área – encontram dificuldade em relacionar teoria e prática. A partir disso e com base em 
pesquisa bibliográfica sobre os principais nomes da didática e conteúdos trabalhados em sala de aula durante 
ministração docente de língua portuguesa, elaboramos este artigo que visa facilitar a compreensão teórica da 
didática através da prática dessas teorias, executadas em exemplos voltados para área de língua portuguesa. 
Para cada teoria exposta de forma clara e objetiva dispomos em seguida de uma exemplificação prática a qual 
corroborará a importância do conhecimento didático na prática profissional do docente em língua portuguesa. 
Ao final deste artigo objetivaremos que cada leitor compreenda a importância da didática nas aulas dos 
professores de linguagem e possam por meio de uma criatividade sistematizada utilizar deste conhecimento 
em favor do seu exercício profissional.

PALAVRAS-CHAVE: Didática. Língua Portuguesa. Teoria e Exemplos. Professores de Linguagem.

1 - Introdução

Os profissionais de língua portuguesa reconhecem a importância do “além do ensino tradicional da 
disciplina” que geralmente se limita a normas gramaticais em razão de diversos fatores. Porém, acreditamos 
que com mais afinidade com a didática o professor da disciplina em questão poderá reconhecer na teoria 
oportunidades de investimento criativo e sistemático do seu conhecimento resultando em aulas com objetivos 
mais claros e, em consequência disso, conteúdos melhor pensado para as diferentes abordagens e ministrações 
de aula. Com ligações importantes de pensamentos para educação e seus elaboradores, este artigo esclarecerá 
que os diferentes posicionamentos são resultados da evolução de como o ato de ensinar era visto e pode ser 
usado na sala de aula pelos professores de língua portuguesa.

2- Aspectos teóricos

A didática é uma ciência no campo conceitual de formação docente que tem como objeto de estudo o 
ensino e faz interface com outros campos conceituais, sendo eles:

- Legislação;

- Psicologia;

- História da educação;

- Sociologia;

- Antropologia.

E a razão da busca da didática por esses outros campos conceituais é para se explicitar. 

A base tradicional da didática é a Pedagogia Tradicional de Comênio, a Escola Nova e a Pedagogia Tecnicista. 
Todas elas defendem a adaptação do sujeito ao meio, uma vez que ele não é ativo, mas conduzido. Em cada 
uma delas o papel do professor foi visto de uma forma conceitual diferente:
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- Na Pedagogia Tradicional o professor era o ser pensante que sabia de tudo;

- Na Escola Nova o orientador estimulador;

- E no Tecnicismo o professor era o arquiteto das mentes; 

2.1– Educadores

João Amós Comênio

O primeiro educador a formular a ideia da difusão dos conhecimentos a todos e criar princípios e regras 
do ensino. “um ensino unificado, pautado em uma educação realista e permanente; um método pedagógico 
rápido, econômico e sem fadiga e um ensino a partir de experiências cotidianas”.

A formação da teoria didática para investigar as ligações entre o ensino e aprendizagem e suas leis, ocorre 
no século XVII, quando João Amós Comênio (1592-1670), um pastor protestante, escreve a primeira obra 
clássica sobre Didática: a Didática Magna.

Jean Jacques Rousseau (1712-1778)

Rousseau foi um pensador que propôs uma concepção nova de ensino baseada nas necessidades e 
interesses imediatos da criança. Dentre suas afirmações mais famosas estão que “o homem é bom por natureza, 
mas está submetido à influência corruptora da sociedade” e “a criança devia ser educada sobretudo em liberdade 
e viver cada fase da infância na plenitude de seus sentidos – mesmo porque, segundo seu entendimento, até os 
12 anos o ser humano é praticamente só sentidos, emoções e corpo físico, enquanto a razão ainda se forma”, 
porém Rousseau não colocou em prática suas ideias e nem elaborou uma teoria de ensino. Este trabalho fora 
complementado através do pedagogo suíço Henrique Pestalozzi.

Henrique Pestalozzi (1746-1827)

Pestalozzi trabalhou na educação de crianças pobres por toda vida e seu método intuitivo se destacou 
por exercer o ensino como meio de educação e desenvolvimento das capacidades humanas. Para ele função 
principal do ensino é levar as crianças a desenvolver suas habilidades naturais e inatas. A principal marca deste 
pedagogo é a incorporação do afeto na sala de aula.

As ideias de Comênio, Rosseau e Pestalozzi influenciaram muitos outros pedagogos. E dentre eles 
o Johann Friedrich Herbart (1776-1841) que procurou formular um método único de ensino, estabelecendo 
quatro passos didáticos que deveriam ser rigorosamente seguidos: clareza; associação; sistematização; método

Difundindo-se todo o mundo, as ideias pedagógicas de Comênio, Rousseau, Pestalozzi e Herbart  formaram as 
bases do pensamento pedagógico europeu, demarcando as concepções pedagógicas que hoje são conhecidas 
como Pedagogia Tradicional e Pedagogia Renovada.

Na pedagogia Renovada o ponto de partida já não é mais o intelectual e moral, mas as experiências dos 
sujeitos. A prática como substrato mais importante na construção do conhecimento. Aqui o professor é visto 
como estimulador do processo. 

3 -  A didática pode ser instrumental ou fundamental.

No livro “Rumo a uma nova didática” (tese do doutoramento de Vera Maria kandau) a didática 
instrumental é diferenciada da fundamental. 
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A didática instrumental é de concepção puramente técnica, como se o fazer do professor se ancorasse apenas 
no saber fazer, sem nenhuma base teórica. Kandal demonstra que isso vai perdendo o valor a medida que o 
conteúdo histórico pede uma contextualização do conhecimento. No momento em que a própria ciência faz 
um movimento em busca de uma visão interdisciplinar holística, que você veja “a parte articulada ao todo e 
que essa parte não seja um pedaço do todo, mas seja a essência de tudo”.  A partir disso Veram Maria Kandal 
o limite da didática instrumental e a necessidade da própria didática instrumental gerar uma nova didática: a 
didática fundamental ou contextualizada.  

4– A psicologia da educação: Vigotsky, Piaget e Ausubel 

4.1 – Zona de Desenvolvimento Proximal

A Zona de Desenvolvimento proximal (ZDP) é um conceito do psicólogo Lev Semenovich Vygotsky 
(1896 – 1934) que ampara como se dão os processos de construção e desenvolvimento das funções mentais 
superiores. Para Vigotsky a gente aprende para desenvolver e essas aprendizagens se dão primeiro nas 
interações sociais para depois serem internalizadas. Ele também defende que quando o sujeito está aprendendo 
ele está sendo mediado por alguém mais experiente que dá pistas para a construção de um conceito.

Lev Vigotsky defende que pensamento e linguagem são dois movimentos diferentes, mas que se cruzam 
e fazem síntese. E, em consequência disso, o sujeito tem o conceito e faz uso da linguagem para dizer o que 
compreendeu. Até chegar a este nível ele usa a base empírica e comparações. 

Para Vigotsky as pessoas são sujeitos históricos culturais, portanto a mente é um construto social. 
Sendo construto social ela vai ter por base as interações, ou seja, as relações interpessoais. Isto proporcionará 
condições de numa relação entre o que está em processo (quase efetivando) e o que o sujeito já sabe sozinho 
ocorra uma organização independente de modo a dar um salto qualitativo na construção do conceito. 

Conceito na perspectiva Vigotskyana não é definição, mas um construto social validado a partir de leis 
e princípios da ciência.

Por ser uma teoria sociointeracionista o sujeito é e permanece sendo o construtor do seu próprio 
conhecimento. Mas até os autodidatas necessita de uma mediação: livro, texto, experimento, vídeo etc. Ele 
precisa interagir com algo para aprimorar essas capacidades superiores que segundo Vigotsky nem são inatas 
e nem estão definidas pelo grau de inteligência do sujeito.

4.2 - Jean Piaget (1896- 1980)

Jean Piaget não trabalha com a expressão “Conceito”, ele trabalha com a expressão “conhecimento”.

Para Piaget esse conhecimento se dá porque o sujeito é desiquilibrado pelo ambiente e objetos do conhecimento. 
Ele se desequilibra e essa estrutura interna se modifica para receber a nova informação. Se houver uma 
assimilação daquela informação com a mudança dessa estrutura interna, ele acomoda com essa informação, 
visto que a estrutura se modificou e, em seguida, ele tenta se equilibrar. Ou seja, aquele conceito (objeto do 
conhecimento) se acomoda na estrutura e será usado em outras situações para aprender outras coisas. Logo, 
ele trabalha com a maturação e a capacidade completa dessas estruturas.
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4.3 - David Ausubel (1918 – 2008)

Para Ausubel – que é muito mais piagetiano do que vigotskyano – as aprendizagens estão mais 
subordinadas ao desenvolvimento, por isso que ele afirma “parta do que ele (aluno) já sabe”.

5 – Didática e Língua Portuguesa: A interação 

5.1 - A didática instrumental e fundamental na aula de língua portuguesa 

Na teoria observamos diversos fatores que implicam no ensino e aprendizagem e eles estão todos 
presentes na diversidade da sala de aula exemplificados como internos, externos, profissional e material, afetivos 
e cognitivos. Em cada um deles podemos identificar as teorias dos educadores aqui citados, comprovando-nos 
a importância do saber utilizar o conhecimento didático na prática docente. 

Ensinar é um ato político e assim sendo o improviso não deve ser regra numa aula, mas exceção, uma 
vez que a sistematização dos objetivos e conteúdos é primordial para lograr êxito.

Fernanda Coelho Liberali (Doutora em Linguística) e Maria Cecília Camargo Magalhães (Doutora 
em educação) nos diz em A formação do professor como um profissional crítico (2004, p.93).

No contexto de formação de educadores, segundo Newmane Holzman (2002), 
podemos considerar que cada ação dos participantes poderá ser vista como uma base 
para as ações futuras. No entanto, se essas ações são rotinizadas e automatizadas (não 
refletidas), os educadores perdem a chance de percebê-las. Passam a agir em função do 
fim imediato – ensinar o conteúdo determinado –, perdendo a oportunidade de rever 
seu querer sobre a ação de ensinar - aprender.

Esta forma de agir impede a reconstrução interna e, em consequência disso, a transformação externa. 
Aproximando-se do tecnicismo em que os professores e alunos eram meros executores de projetos sem vínculo 
com o contexto social. 

Esta característica pode ser percebida quando um professor de língua portuguesa trabalha técnica 
de leitura e produção textual com textos ricos em informações, mas em razão do trabalho automático a 
oportunidade de explorar temas utilizando o texto como ferramenta é desperdiçada. 

5.2 - A pedagogia diretiva e a variedade linguística 

A pedagogia diretiva baseada no empirismo em que o professor é o detentor do saber e por isso ele fala, orienta 
e o aluno ouve e executa sem questionamentos, ver o discente como uma tábula rasa: alguém desprovido de 
saber e portanto desconsiderando toda bagagem de vivência deste.  Fernando Becker (2001, p.18) afirma

O professor acredita no mito da transferência do conhecimento: o que ele sabe, não 
importa o nível de abstração ou de formalização, pode ser transferido ou transmitido 
para o aluno. Tudo que o aluno tem a fazer é submeter-se à fala do professor.

Este mesmo comportamento é notado quando a variedade linguística é enquadrada entre “correta” e 
“errada” ou mais discretamente entre “culta” e “coloquial”.
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Quando a coloquial compreendida apenas como uma linguagem empregada em situações informais 
não vemos tanto problema, todavia muitas vezes o oposto da norma culta é visto como norma inculta. Em 
razão disso, é importante refletirmos que nas normas não há normas incultas e segundo Evanildo Bechara 
as normas são a “observância de usos e de tendências normais em cada comunidade”, afirmação feita no IV 
Fórum de Estudos Linguísticos da UERJ e registrado no livro “Língua Portuguesa em debate”. Desta forma, 
assim como se desconsidera a bagagem de um aluno também se desconsidera uma comunidade inteira quando 
a variedade linguística é hierarquizada em vez de compreendida como um saber tradicionalmente fixado em 
um determinado grupo. 

5.3 -  Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) e o processo de argumentação.

Defender um ponto de vista é algo comum no convívio em sociedade e isto fazemos desde a primeira 
infância quando desejamos algo e utilizamos de esforço nem sempre sistemático para conseguir o que 
desejamos. Todavia, em pouco tempo a sociedade, através de seus mediadores, nos exigirá argumentos 
sistematizados para defender nossas teses, além de necessariamente impor limites que estes argumentos não 
poderão ultrapassar, como por exemplo o respeito aos direitos humanos.

Nenhum aluno é uma tábula rasa, todos chegam até seus professores com bagagens de conhecimento 
que devem ser consideradas e através de contato com novas realidades aprimoradas. Em uma preparação para 
elaboração de um texto argumentativo o qual exija do aluno argumentos que defendam seu posicionamento é 
comum que o discente apresente ideias passíveis de complementos por meio do docente, tornando o que seria 
problema um momento de reflexão, observação e a síntese de um encontro de ideias opostas. 

Aqui cabe lembrar-nos do que defende José Carlos Libâneo: Todo conteúdo deve ter relevância, 
significado, flexibilidade e validade, esta diz respeito a atualização de conceitos.

6 – Conclusão

A didática costuma ser vista de forma discreta pelas licenciaturas, mas como podemos compreender 
neste artigo através dessa base teórica importantes formas de agir podem ser pensadas e sistematizadas para 
melhoramento das aulas de língua portuguesa. Um resultado não apenas da compreensão com a realidade do 
alunado, mas também uma reflexão do exercício docente e o conteúdo abordado em sala.
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PÓS- GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO INFANTIL

A IMPORTÂNCIA DA LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Maria Joelma Pedro da Silva1

Cassiano Luiz Soares2

 RESUMO

O presente artigo tem como finalidade analisar a importância da leitura na educação infantil. Ele apresenta uma 
concepção de leitura, aborda também as contribuições da literatura infantil na construção do pequeno leitor, 
busca analisar o papel do professor e a construção da leitura na sala de aula, traz também as estratégias para 
trabalhar a leitura na educação infantil e como estimular essa prática. O estímulo da leitura na educação infantil 
constitui uma base forte, tendo intuito de tornar a leitura algo natural, que traz apenas benefícios. A importância 
e necessidade de leitura são descritas por diversos pesquisadores, como: Ferreiro (2011), Freire (2006), Coelho 
(2000), entre outros que discutem a importância da leitura nesse contexto.  A importância de trabalhar a 
leitura desde a educação infantil traz muita contribuição, pois irá ajudar o educando na conscientização da 
importância do desenvolvimento da sua imaginação, percepção e seu ponto de vista tornando-o um ser crítico 
e construtivo que busca conhecer as necessidades da leitura e assim contribuir no seu desenvolvimento.

Palavras- chaves: Leitura. Educação Infantil. Estímulo.

ABSTRACT

The purpose of this article is to analyze the importance of reading in early childhood education. It presents 
a reading conception, also discusses the contributions of children’s literature in the construction of the small 
reader, seeks to analyze the role of the teacher and the construction of reading in the classroom, also brings 
the strategies to work reading in Education and how to stimulate this practice. The stimulus of reading in early 
childhood education constitutes a strong basis, aiming to make the reading something natural, which brings 
only benefits. The importance and necessity of reading are described by several researchers, such as: Ferreiro 
(2011), Freire (2006), Coelho (2000), among others who discuss the importance of reading in this context.  
The importance of working reading from early childhood education brings a lot of contribution, as it will help 
the learner in raising awareness of the importance of the development of his imagination, perception and his 
point of view making it a critical and constructive being that seeks to know the needs of reading and thus 
contribute to its development.

Keywords: Reading. Early childhood education. Stimu
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1 INTRODUÇÃO 

A escola tem a função social de preparar o indivíduo para exercer sua cidadania de forma democrática 
mediante as exigências da atual sociedade moderna que constantemente se transforma, exige do indivíduo 
habilidades e competências que contemplem as lacunas da diversidade presente em todos os contextos. A 
escola enquanto veículo de sistematização do saber e emancipação do indivíduo, torna-se relevante para a 
formação do indivíduo crítico e participativo.

 Nessa perspectiva, o aluno é preparado para ser protagonista de sua própria história, contudo, no 
âmbito educacional cabe ao professor saber que a sala de aula é um espaço socializador por conter múltiplos 
conhecimentos oriundos de contextos históricos, sociais, culturais e econômicos, de vivências que refletem em 
cada ação executada por cada aluno. Vale ressaltar que na atualidade há uma divergência de valores familiares 
no que se refere às condições sociais. Nesse viés, a escola é considerada a principal responsável na formação 
integral dos educandos para o futuro promissor.

Diante do contexto social em que vivemos, compete a escola adaptar-se aos inúmeros desafios das 
diversidades sociais. A literatura infantil é considerada um gênero marcante e um dos mais antigos, considerado 
como arte e instrumento pedagógico, que vem circulando no Brasil a várias gerações com o propósito de 
viabilizar o desenvolvimento da leitura e a escrita, possibilitando assim a aprendizagem de forma lúdica e 
prazerosa.

 Levando em consideração a contribuição da literatura infantil no âmbito da alfabetização e letramento, 
é importante enfatizar que esse processo perpassa as dimensões cognitivas de forma dialógica. Nesse contexto, 
o diálogo se inicia na obra e ela retorna, mediante associações com outros saberes.

A importância da leitura na educação infantil é de grande valor, pois a leitura ensina, diverte, emociona, 
o indivíduo entra em outro mundo. O objetivo desse artigo é identificar as práticas de leituras na educação 
infantil e apresentar a importância de trabalhar a leitura desde os anos iniciais. Diante das dificuldades 
observadas, sobre o pouco interesse de crianças por leitura, é que pretendo pesquisar a respeito desse fato 
que parece de muita importância e que os dados coletados poderão contribuir para amenizar ou solucionar o 
problema.

  Assim, esse artigo trata-se de uma pesquisa bibliográfica, onde relato métodos de alguns pesquisadores 
da educação, como: Ferreiro (2011), Freire (2006), Coelho (2000). É nessa faixa etária onde a criança está em 
desenvolvimento e que podemos lançar as bases para a formação do indivíduo leitor. Destacando que a leitura 
na educação infantil deve vir cheia de emoção e significado para a criança. No primeiro capítulo abordo um 
pouco da concepção de leitura, relatando a importância da leitura de mundo de FREIRE (2006), onde esta 
concepção de leitura permite dizer que para desenvolver capacidade de compreender um texto é necessária 
uma busca constante na vida diária. Relatamos as contribuições que a literatura traz para infância, fase de 
desenvolvimento da formação do pré-leitor. 

A literatura infantil é um caminho que leva a criança a desenvolver a imaginação, emoções e sentimentos 
de forma prazerosa. Mas também podemos trabalhar outros gêneros de leitura com as crianças. Falamos 
também do papel do professor que é de grande importância  na construção da leitura na sala de aula  com base 
na teoria de FREIRE (2006), como professor devo saber que sem a curiosidade que me move, que me inquieta, 
que me insere na busca, não aprendo nem ensino. 

Diante dessa compreensão teórica, fica claro que os professores devem propiciar condições que 
oportunizem o aluno a participar de atos de leitura. E que eles também busquem esse hábito de leitura. No 
último capítulo relatamos um pouco das estratégias do professor, como a leitura feita em voz alta, em situações 
que permitem a atenção e a escuta das crianças, seja  na sala, no parque, debaixo de uma árvore, antes de 
dormir, enfim, fornece às crianças um repertório rico em oralidade e linguagem escrita. Com isso, a sociedade 
vai se renovar porque será oferecido sujeitos leitores capazes de ver e atuar de forma crítica e diferenciada no 
mundo, transformando-o sempre.

2 A CONCEPÇÃO DE LEITURA

O conceito de leitura e a compreensão clara daquilo que se lê, são objetivos fundamentais e primários 
do ensino. Ao ingressar na escola, a criança tem logo os primeiros contatos com a escrita e seus significados 
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concretos passando a perceber  que  os  símbolos  da escrita  são organizados  de forma a reproduzir o som da 
fala. A leitura é um dos principais meios de transmissão do conhecimento utilizado pela escola. 

o sorriso, a alegria duma criança que lê, que ouve estórias que brinca, compensa a luta que possamos ter 
, para que aquele sorriso e aquela alegria existam e compensa , ainda , a sua certeza íntima que estamos 
abrindo novos horizontes e possibilidades para centenas de crianças ,através da leitura. Estaremos 
ensinando  quanto vale o livro , dando-lhes o hábito da leitura, fazendo-os amar os livros estaremos 
assimilando responsabilidades e cumprindo o nosso dever com as gerações que formarão os homens de 
amanhã.(  TAVARES, 2011 pag.185)

O ato da leitura é um ato cultural e social. Quando o professor faz uma seleção prévia da história que 
irá contar para as crianças, independentemente da idade delas, dando atenção para a riqueza do texto, para a 
beleza das ilustrações, ele permite às crianças construírem um sentimento de curiosidade. Pelo livro ou revista 
e pela escrita. A importância dos livros e demais portadores de textos é incorporada pelas crianças.

Considerando a leitura como ferramenta fundamental nas múltiplas dimensões, convém ilustrar que 
vivemos em uma sociedade repleta de palavras e mensagens, porém, se o leitor não conseguir entender a 
essência dessas mensagens sentirá dificuldade para compreender o mundo que o cerca.

A leitura do mundo procede 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 alcançado por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o 
contexto.  (FREIRE 2006, PÁG. 11 )

Essa concepção de leitura de mundo permite dizer que para desenvolver capacidade de compreender 
um texto é necessária uma busca constante na vida diária. E estarmos constantemente lendo e estudando para 
podermos compreender  o mundo a nossa volta.

Partindo das ideias de Cagliari (2005), a leitura é considerada como uma decifração e uma codificação. 
O leitor deveria, primeiramente, decifrar a escrita, logo após decodificar todas as implicações que lerá no texto 
e, finalmente, refletir sobre todo o processo, para então formar o próprio conhecimento e opinião a respeito 
do que leu. 

Para Cagliari (2005), ler é uma atividade extremamente complexa e envolve problemas não só fonéticos, 
semânticos, culturais, mas ideológicos e filosóficos. Por isso, adentrar no mundo da leitura, trabalhando suas 
práticas, o professor desperta  nos alunos a criatividade, a imaginação e possibilita o entendimento do mundo 
a sua volta como expressa as informações registradas  mediante os teóricos e práticos. 

Para entendermos melhor a concepção de leitura precisamos saber selecionar e avaliar os textos. Até 
mesmo os livros didáticos deveriam ser avaliados, mas isso nem sempre acontece, alguns professores, ainda 
os tem como padrão para a leitura, mas não devia ser assim, pois, muitas vezes, tais  livros contêm textos que 
não condizem com o conhecimento de mundo do aluno.

Em algumas situações, os livros que são abordados no sul do Brasil, não contemplam a diversidade 
cultural do país e ficam restritos ao contexto regional, nesse sentido é interessante que o professor saiba 
exatamente que tipo de texto ele está trabalhando em sala de aula e como este texto pode contribuir com a 
aprendizagem dos seus alunos. 

As crianças trabalham cognitivamente quer  dizer , tentam compreender, desde muito cedo informações 
das mais variadas procedências : a informação que recebem  dos próprios  textos nos contextos em que 
aparecem  ( livros e jornais , mas também cartazes da rua ,embalagens de brinquedos ou alimento , 
roupa , TV etc...). De acordo com Ferreiro ( 2011, p. 96 )

Acredita-se que ao trazer os gêneros de leitura que se encontram no meio social para a sala de aula, 
o professor pode promover o interesse das crianças para o hábito da leitura. O professor precisa apenas ter 
cuidado com o texto a ser trabalhado em sala de aula, ou seja, deve promover a leitura de textos que sejam 
adequados à faixa etária da criança. No processo da leitura é interessante que o docente observe a capacidade 
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de o aluno fazer interferências sobre o assunto que  está lendo ou ouvindo, isto é, se a criança consegue 
relacionar o texto com o seu conhecimento de mundo, porque assim a leitura será muito mais proveitosa, 
interessante e prazerosa.

3. AS CONTRIBUIÇÕES DA LITERATURA INFANTIL NA CONSTRUÇÃO DO PEQUENO LEITOR

A história da literatura infantil tem relativamente poucos capítulos. Começa a delinear-se no início 
do século XVIII, quando a criança passa a ser considerada um ser diferente do adulto, (Cunha, 1983) com 
necessidades e características próprias, pelo que deveria distanciar-se da vida dos mais velhos e receber uma 
educação especial, que a preparasse para a vida adulta. 

No caminho percorrido, à procura de uma literatura adequada para  a infância, observou-se duas 
tendências próximas daquelas que já informavam à leitura dos pequenos: dos clássicos, fizeram-se adaptações 
do folclore, houve a apropriação dos contos de fadas, até então quase nunca voltados especificamente para a 
criança. 

No Brasil, como não poderia deixar de ser, a literatura infantil tem início com obras pedagógicas e sobre 
tudo adaptadas de produções portuguesas, demonstrando a dependência típica das colônias. A literatura traz 
muitas contribuições para a infância, fase de desenvolvimento e formação do pré-leitor, este que se caracteriza 
por não ser ainda alfabetizado convencionalmente.

 Dessa forma compreende-se que a literatura infantil enriquece a imaginação da criança, assim, 
proporcionando-lhes condições de se tornar livre de forma saudável, ensinando  a criança a usar e cultivar esta 
liberdade.

“A literatura infantil é arte, um fenômeno de criatividade que representa o mundo, o homem, a vida 
, através da palavra. Funde os sonhos e a vida prática o imaginário e o real , os ideais e sua possível/
impossível realização...’’( COELHO, 2000. P. 27 ).

 Através da literatura infantil se faz nascer o imaginário na criança, se vê a possibilidade dela descobrir 
o mundo dos conflitos, por meio das histórias dos diferentes personagens descobrem-se outros lugares, outros 
tempos, aflora-se diferentes sentimentos e sensações, enfim, uma infinidade de contribuições.

 No que se refere à formação de leitores, a escola tem falhado em desenvolver o lado lúdico da leitura. 
Essa falha contradiz as propostas pedagógicas em alta, que apresentam uma educação transformadora e 
criativa. Para que tais propostas pedagógicas tenham êxito é necessário que investimentos para a escola e para 
o professor, possibilitando-os formar leitores e que para tal se trilhe o caminho do caráter lúdico da literatura 
infantil.

 Todavia, ocorre um descompasso entre as reais condições da escola e o que ela pretende executar. Por 
isso, a educação com qualidade exige o envolvimento de todo âmbito escolar, principalmente do professor que 
deve ser um leitor com conhecimento amplo e disposto a usar de metodologias  que atraiam o aluno à leitura 
e direcione seus interesses ao mundo da literatura. Quando à escola, faltam esclarecimentos a respeito da 
importância da literatura  e de como  utilizá-la, assim é necessário um processo de conscientização da equipe 
pedagógica acerca desse assunto.

O professor deve ter claro que a literatura é ludismo, fantasia, imaginação e questionamento e que 
esses fatores estarão enriquecendo o ato de ler. E que essa qualidade revela a literatura como uma forte aliada 
do professor, para levar o aluno a compreender o mundo real, a partir do aprendizado, seja ele escrito ou 
oral. Posto isso, compreender a importância da literatura  e administrá-la bem aos alunos, leva o professor a 
executar uma proposta transformadora da educação .

A literatura infantil é um caminho que leva a criança a desenvolver a imaginação, emoções e sentimentos 
de forma prazerosa e significativa. Apesar da grande importância que a literatura exerce na vida da criança, 
seja no desenvolvimento emocional ou na capacidade de expressar melhor suas ideias, em geral, elas não 
gostam de ler e fazem-no por obrigação.

Para isso, existem dois fatores que contribuem para que a criança desperte o gosto pela leitura: curiosidade 
e exemplo. Hoje, a dimensão de literatura infantil é muito mais ampla e importante. Ela proporciona à criança 
um desenvolvimento emocional, social e cognitivo.
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A interação entre mestre e o estudante também é essencial para a aprendizagem. O professor consegue 
essa sintonia levando em consideração o conhecimento das crianças, fruto de seu meio. ( FREINET 
2001 ,P.37 )                  

Aproximando as crianças do conhecimento da comunidade, elas podem transformá-la, e assim 
modificar a sociedade em que vivem. A literatura infantil traz muita contribuição, mas não podemos ficar 
fixada só nela, podemos trabalhar outros gêneros com as crianças, como: jornais, cartas, fábulas, lendas, 
informes publicitários, receitas, convites, poesias, cantigas e parlendas.

No início da pré-escola, a turma ainda não sabe ler. Por isso, as imagens do jornal (fotos, ilustrações) 
são o ponto de partida para a compreensão do assunto. Os alunos criam o hábito de consultar o jornal porque 
sabem que vão encontrar assuntos de seu interesse. Assim, cabe ao professor possibilitar que as crianças 
pratiquem esses comportamentos de leitura utilizando textos de diferentes gêneros.  A proximidade com 
diversos gêneros textuais  amplia a oportunidade das crianças, ainda pequenas, de vivência e exploração de 
textos de sua cultura.

4. O PAPEL DO PROFESSOR E A CONSTRUÇÃO DA LEITURA NA SALA DE AULA

 O professor como leitor assíduo torna-se uma referência fundamental para o processo de formação de 
novos leitores, pois ajuda o aluno a sentir interesse pela leitura. Nesse sentido, sempre é bom lembrar que, para 
muitos de nós, a leitura foi concebida de uma maneira não encantadora e envolvente, diante dessa realidade, 
podemos encontrar professores que afirmam não gostar de ler. Tornando evidente que dificilmente poderão 
estimular o educando para a prática da leitura.

 É preciso acentuar  que  o gosto e o interesse  pela leitura, devem partir  do professor, uma vez que 
este desempenha o papel  de ensinar como se pode fazer para ler na prática diária. Em congruência, como 
professor, devo saber que sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere, sem essa busca, 
não aprendo nem ensino. (Freire, 2006).

 Diante dessa compreensão teórica, fica claro que os professores devem propiciar  condições que 
oportunizem o aluno a participar de atos de leitura , o que posteriormente contribuirá de forma significativa 
para um processo de mediação eficiente na formação de leitores . Nós professores somos responsáveis para 
fazer desta uma prática de leitura em sala de aula por sermos agente formador de opiniões. Cabe ressaltar que 
um professor que é leitor e tem a consciência da leitura é capaz de incentivar, criar leitores e ensinar  a ler o 
mundo  ao seu redor .

É importante que o professor converse com bebês e criança, ajudando-os a se expressarem,apresentando-
lhes diversas formas de comunicar o que desejam,sentem,necessitam etc. Nessas interações, é importante 
que o adulto utilize a sua fala de forma clara, sem infantilizações e sem imitar o jeito de a criança falar.
(RCNEI,1998,p.134 )

 A ampliação da capacidade das crianças de utilizar a fala de forma cada vez  mais competente em 
diferentes contextos  se dá  na medida em que eles vivenciam  experiências diversificadas e ricas envolvendo 
os diversos usos possíveis da linguagem oral. Portanto, eleger a linguagem oral como conteúdo exige o 
planejamento da ação pedagógica de forma a criar situações de fala, escrita e compreensão da linguagem.

Além da conversa constante, o canto, a música e a escuta de histórias  também propiciam  o 
desenvolvimento da oralidade. A leitura de textos escritos feita pelo professor, em voz alta, em situações que 
permitem a atenção e a escuta das crianças, seja na sala de aula, no parque debaixo de uma árvore, antes de 
dormir, numa atividade específica para tal fim, etc., fornece às crianças um repertório rico em oralidade e em 
sua relação com a escrita.

A importância dos livros e demais portadores de textos é incorporada pelas crianças, também, quando 
o professor organiza o ambiente de forma especial para livros, gibis, revistas e outros gêneros, um local que 
seja aconchegante e no qual as crianças possam manipulá-los e tê-los, seja em momentos organizados ou  
espontaneamente.

Deixar as crianças levarem um livro para casa, para ser lido  junto com seus familiares, é um fato 
que deve ser considerado. As crianças, desde muito  pequenas podem construir  uma relação prazerosa com 
a leitura e compartilhar essas descobertas com seus familiares é um fator positivo nas aprendizagens das 
crianças, dando um sentido  mais amplo para a leitura.
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Considerando-se que o contato com o maior número possível de situações comunicativas e expressivas 
resulta no desenvolvimento das capacidades linguísticas das crianças, uma das tarefas da educação infantil 
é ampliar, integrar e ser continente da fala das crianças em contextos comunicativos para que ela se torne 
competente como falante.

Isso significa que o professor deve ampliar as condições da criança de manter-se no próprio texto 
falado. Para tanto, deve escutar a fala criança, deixando-se envolver por ela, ressignificando e resgatando-a 
sempre que necessário. Em uma roda de conversa, por exemplo, a professora pediu que uma criança relatasse 
o motivo de suas faltas, explicitada pelo seguinte diálogo : 

 Criança : Porque sim.

 Professora : Porque sim não é resposta.(Ri)

 Criança: Eu ‘’tavo’’ doente.

 Professora : Você faltou então porque estava doente? E que  

 Doença você teve ? você sabe ? 

 ( Criança faz que não sabe com a cabeça )

 Professora : Não ?  você não consegue falar para gente 

 Como  era a sua doença ? 

 Criança : Deu umas ...era vermelho ... que coçava.

 Professora : Você teve catapora , que dá umas bolinhas que 

 Se coçar viram feridas né ! Alguém já ouviu falar nesta 

 Doença ? ( RCNEI 1998, P.135).

Cabe ao professor, ficar atento e interessado, auxiliar na construção  conjunta das falas das crianças 
para torná-las mais completas e complexas. Ouvir atentamente o que a criança diz para ter certeza de que 
entendeu o que ela  falou, podendo checar com ela, por meio de perguntas ou repetições, se entendeu  mesmo  
o que ela quis dizer, ajudando na continuidade da conversa. Para as crianças muito pequenas uma palavra, 
como “água’’ pode ser contextualizada pelo adulto , dependendo da situação, como: “Ah ! Você quer  água?”ou 
“você derramou água no chão.”“.

Os professores podem funcionar como apoio ao desenvolvimento verbal das crianças, sempre buscando 
trabalhar com a interlocução e a comunicação efetiva entre os participantes da conversa. O professor 
tem também, o importante papel de “evocador” de lembranças. Numa sala de Pré-escola deve haver 
coisas para ler. Um ato de leitura é um ato mágico. (FERREIRO,2011,P.99)

Quando alguém está lendo ou ouvido alguém ler pode rir, chorar e não está louco. Pode ver formas 
esquisitas na página, e da sua forma sai linguagem, uma linguagem que não é  a de todos os dias, uma 
linguagem que tem outras palavras e que se organiza de uma outra forma. 

Cabe a nós educadores favorecer momentos de reflexão às crianças nas atividades, procurando ouvi-las 
atentamente para poder ajudá-las no seu desenvolvimento, mesmo que ela não saiba ler ainda. Para se tornar 
um bom leitor ou amadurecer para a leitura, qualquer  criança precisa ser levada a aprofundar-se  na ação de 
ler, aprendendo a observar melhor os detalhes, na busca de realmente  compreender o que está lendo. Ler é 
antes de tudo compreender, o que está escrito.

4.1- As estratégias para trabalhar a leitura na educação infantil

A leitura de uma história é um momento  em que a criança  pode conhecer a forma de viver, pensar, agir 
e o universo de valores, costumes e comportamento de outras culturas situadas em outros tempos  e  lugares 
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que não  o seu. A partir daí ela pode estabelecer relações com a sua forma de pensar  e o modo de ser do grupo 
social ao qual pertence. Buscando estratégias para facilitar o trabalho em sala de aula  mostro alguns exemplos 
de atividades.

Com livros adequados para a faixa etária das crianças, contar histórias com fantoches, dedoches, 
dramatizações de histórias, rodas coletivas, sempre trabalhando de forma lúdica. Fazer todos os dias uma 
leitura de leite onde as crianças irão ouvir cada dia uma história diferente,  deixar as crianças manusearem 
os livros, e após o término de uma contação de história deixa a criança contar a história do seu jeito pela 
visualização das imagens, Trabalhar com alfabeto  móvel , rótulos de alimentos, brinquedos, objetos do seu 
cotidiano  procurando mostrar para as crianças as letras, como é sua pronúncia, dessa forma  vai facilitar sua 
aprendizagem . 

Trabalhar com projetos onde a criança leva para casa um livro para ser lido com a família, levar as 
crianças para biblioteca onde ela pode ter um contato maior com livros, trabalhar com diversos tipos de leitura, 
como: parlendas, adivinhas, poemas, músicas, receitas etc... Sempre levar as crianças para uma leitura fora da 
sala. Compreendendo que um dos momentos mágicos na vida de uma criança ocorre quando ela aprende a ler. 
Elas, então, passam a ter  acesso ao que está escrito em todos os lugares e é comum que queiram ler qualquer 
coisa que apareça na frente. Porém, para desenvolver o hábito da leitura na educação infantil é necessário um 
pouco de esforço. 

Incentive o contato com os livros, demonstre interesse pela leitura, dê prioridade às imagens, faça 
leitura em conjunto, respeite os interesses da criança, promova passeios e filmes, proporcione conversas, 
estimule as trocas. Há muitas maneiras de incentivar a leitura na educação infantil. O ideal é que o professor 
escolha aquelas atividades que mais se adaptam ao perfil dos pequenos para que haja mais chance de que eles 
realmente se interessem por ela. 

De acordo com os parâmetros curriculares nacionais:

Essa visão do que seja um texto adequado ao leitor iniciante transbordou os limites da escola e influiu 
até na produção editorial : livros com uma ou duas frases por páginas e a preocupação de evitar as 
chamadas “sílabas complexas”. A possibilidade de se divertir de se comover, de fluir  esteticamente 
num texto desse tipo é, no mínimo remota. Por trás da boa intenção de promover a aproximação entre 
crianças e textos há um equívoco de origem: tenta-se aproximar os textos das crianças simplificando-os 
no lugar de aproximar as crianças dos textos de qualidades ( PCN,1997,p.29 ).

Portanto, não é porque o texto tem poucas linhas que a criança vai se interessar por ele. O que desperta 
o interesse da criança é o conteúdo abordado, ou seja, textos que estejam de acordo com a faixa etária delas e 
sejam tão atrativos quanto os brinquedos.

Vale ressaltar que, no final do século XX, surgiram várias teorias sócio-interacionista de Vygotsky 
(1984). Na opinião desse autor, a aprendizagem acontece através da interação entre indivíduo e o meio social 
no qual ele vive. No processo de aprendizagem, o professor assume o papel de mediador do conhecimento, 
levando-o até o aluno, promovendo seu desenvolvimento.

O Professor não é, portanto, aquele que detém o conhecimento de forma exclusiva, seu conhecimento é 
compartilhado. A aprendizagem  da criança pode ocorrer através do jogo, da brincadeira ou da instrução formal 
do trabalho entre um aprendiz e um mediador mais experiente. O professor precisa levar em consideração o 
nível de desenvolvimento da criança, as crianças entre 2 a 6 anos de idade está em fase de desenvolvimento da 
percepção, aprendendo a relacionar imagens e palavras. Então, a leitura recomendada para essa fase é livros 
com gravuras, com rimas infantis e cenas individualizadas.

Diante disso, acredita-se que o trabalho  com vários gêneros de leitura é uma estratégia enriquecedora, 
da qual o professor poderá se valer em sala de aula trabalhando com textos ricos em sentidos, que fazem parte 
da realidade dos alunos.

As crianças aprendem desde muito cedo informações das mais variadas procedência. Quando a criança 
tem um adulto em casa alfabetizado automaticamente ela é estimulada a leitura todos os dias sem que 
o adulto perceba , a criança observa informações de jornais , revistas , cartazes de rua embalagem de 
brinquedo ou alimento . Desde do ventre da mãe a criança precisa ouvir ela contar histórias , para irem 
se familiarizando e tomando gosto por este hábito. (FERREIRO, 2011, p. 96 ).
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Os professores precisam estimular os pequenos desde muito cedo a ter prazer pela leitura. A medida que 
as crianças se familiarizarem com a história, precisamos parar e dar oportunidades para elas se expressarem 
e dar suas opiniões, ajudando, assim, as crianças a desenvolverem habilidades de linguagem e pensamento. 
E também como incentivar os pais a estimular seus filhos a esta prática maravilhosa, que abre portas para o 
mundo.

Dito isso, a leitura é extensão da escola na vida das pessoas. A maioria do que se deve aprender na vida 
terá de ser conseguido através da leitura fora da escola. A leitura é uma herança maior do que qualquer diploma 
(CAGLIARI, 2001, p.148). Essa prática de leitura se faz presente em nossas vidas desde o momento em que 
começamos a compreender o mundo à nossa volta.

 No constante desejo de decifrar e interpretar o sentido das coisas que nos cercam, de perceber o mundo 
sob diversas perspectivas, de relacionar o fictício com a realidade que vivemos através do acesso à leitura. 
Sendo esta algo crucial para a aprendizagem do ser humano, pois é através dela que podemos enriquecer nosso 
vocabulário, obter conhecimento, dinamizar o raciocínio e a interação. O hábito de ler deve ser estimulado 
na infância, para que o indivíduo aprenda desde pequeno que ler é algo importante e prazeroso, assim com 
certeza ele será um bom leitor. 

No mais, a leitura para uns é uma atividade prazerosa, para outros um desafio, que somente será 
alcançado através de muito incentivo das escolas, das famílias e da sociedade. A infância é um momento em 
que as crianças estão mais propícias a desenvolver hábitos, por isso consideramos que seja essencial estimulá-
las a gostarem de ler desde pequenas. É necessário mostrá-las que o ato de ler além de poder ser usado como 
obtenção de informações, pode ser muito prazeroso, fantástico e lúdico. Ressaltar a importância do manuseio de 
materiais, de textos (livros, jornais, cartazes, revistas, etc.) pelas crianças, uma vez que ao observar produções 
escritas, a criança vai conhecendo de forma gradativa as características formais da linguagem. 

A criança construirá conhecimento acerca da leitura se estiver inserida em um ambiente favorável ao 
letramento que a possibilite presenciar e participar de situações de iniciação à leitura. É nas salas de educação 
infantil, que o professor deve apresentar os diversos tipos de leitura à turma, pois nessa fase, o que importa é 
deixar-se levar pelas histórias sem nenhuma preocupação.                                                                               

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Este artigo reflete a importância da leitura na educação infantil, sendo importante na formação de 
futuros leitores, desde que orientada de forma correta com professores dedicados e compromissados em 
incentivar as crianças ao mundo da leitura. Sabemos que desde pequena a criança tem contato com pessoas 
alfabetizadas ou não, ao seu redor, desta forma ela chega à escola com algum conhecimento adquirido no 
seu meio, mas que precisa ser aprimorado e estimulado todos os dias, pois precisamos assumir o papel de 
motivador do hábito da leitura , tendo também este hábito de ler para transmitir interesse aos alunos. 

Trabalhando com literatura infantil, pois ela traz muita contribuição para o desenvolvimento da criança. 
Mas também abordando outros gêneros de leitura, pois a criança precisa ter contato com outras diversidades 
de texto, uma vez que a leitura proporciona a reflexão, o descobrimento de novas palavras, possibilitando 
crescimento ao indivíduo.

Nesse sentido, as leituras precisam ser atrativas e prazerosas às crianças, cabendo a nós organizar 
atividades que favoreçam a reflexão da criança, pois é pensando que ela aprende. (FERREIRO, 2001). 

Ainda nessa perspectiva, o papel do professor é muito importante, mas a escola não pode caminhar 
sozinha, precisa da parceria da família para poder proporcionar às crianças um grande estímulo à leitura. 
Portanto, espera-se que este artigo sirva de incentivo a outros educadores, onde a importância da leitura na 
educação infantil possa ser desenvolvida na prática educativa, pois ler e incentivar as crianças a este hábito é 
maravilhoso, e fazendo com prazer é muito melhor. Assim, as crianças serão no futuro leitores preparados para 
um mundo mais questionador.
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RESUMO

Este trabalho buscará por meio do levantamento bibliográfico investigar como vem sendo desenvolvida a leitura com poemas em 
sala de aula, uma vez que o contato com esse gênero que é um importante recurso para o processo de leitura no que se refere há 
formar leitores e pensando nesse valioso recurso que é o poema 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 pretende 
investigar os motivos que levam os alunos a demonstrarem pouco interesse e contato com os textos poéticos. É fundamental para 
o desenvolvimento dos alunos o trabalho com a transdisciplinaridade e complexidade para dialogar com a literatura, e assim poder 
buscar nesses fundamentos 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. Os autores como: Colomer – (2007), Freire – (2011), Lajolo –(2000), Coelho – (2000), foram utilizados 
como referências para o embasamento teórico.

PALAVRAS-CHAVES: leitura, sala de aula, reflexão. 

ABSTRACT

This paper aims through literature survey has been developed to investigate how the reading with poems in class, since contact 
with this genre which is an important resource for the reading process regarding educating readers there and thinking that valuable 
resource that is the poem to awaken the various skills and knowledge of the students was sought, to better understand the way they 
are treated in the classroom between teachers and students. Our work aims to investigate the reasons why students show little interest 
and contact with the poetic texts. It is fundamental to the development of students work with transdisciplinary and complexity to 
dialogue with the literature, and thus to seek new knowledge that these fundamentals can lead to a reflection on the role of our 
schools today, because we know that we need to know for all the talk of the medium, and the school needs to think globally to form 
the student to work in the society. Authors such as: Colomer – (2007), Freire - 2011 Lajolo – (2000) Rabbit – (2000) were used as 
references for the theoretical background.

KEYWORDS: Reading, classroom, reflection.

INTRODUÇÃO

  A leitura poética é a base principal deste processo porque faz um diálogo com a transdisciplinaridade 
e a complexidade, visto que sem ela não podemos desenvolver este trabalho, sendo que tratar de leitura de 
poemas é tratar de um fenômeno social que envolve as condições de emergência e utilização de determinados 
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escritos, em determinada época; é pensá-las do ponto de vista de seu funcionamento sócio-histórico, antes 
e para além de platônicos e redutores juízos de valor. E tratar em formação do gosto é retornar as relações 
entre leitura, poemas na escola do ponto de vista das possibilidades políticas do movimento no sentido de 
desestabilização da dicotomia entre prazer e saber.

É inegável que os problemas globais foram à mola propulsora para a discussão da complexidade e da 
transdisciplinaridade. Morin (2003) explica que na “era planetária”, educar perpassa uma reforma que possui 
três eixos: uma reforma do modo de conhecimento, uma reforma do pensamento e uma reforma do ensino. 
A transdisciplinaridade entende que o conhecimento fragmentado dificilmente poderá dar a seus detentores 
a capacidade de reconhecer e enfrentar situações novas, que emergem de um mundo a cuja complexidade 
natural acrescenta-se a complexidade resultante desse próprio conhecimento. (D’ AMBROSIO,1997)   

Nossa linha de trabalho assenta 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 
literários com poemas, pois, de maneira mais abrangente do que quaisquer outros, eles estimulam o exercício 
da mente; a percepção do real em suas múltiplas significações. Com isso as discussões aplicadas à leitura e 
interpretação dos poemas poderão viabilizar o estudo teórico de Colomer 2007, Freire 2011, Lajolo 2000 
e Coelho 2000, a respeito do sentido poético. Como também poder apresentar estudos teóricos falando do 
poema como uma obra literária geralmente em verso, ainda que possa existir uma diferença entre poesia e 
poema, segundo vários autores, o poema é um objeto literário com existência material concreta, já a poesia 
tem um caráter imaterial e transcendente.  

1. A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO COM POEMAS 

 Nunca será demais insistir no fato de que poesia (para crianças, jovens ou adultos) exige mais do 
que rimas e ritmos. O poema deve nascer de um olhar inaugural, de um ver diferente algo já conhecido ou 
descobrir algo ainda desconhecido. (COELHO, 2000)

 A propósito, uma vez que a poesia ou poema atua no processo de aprendizagem principalmente sobre 
a forma de estímulos dos sentidos e das emoções, fica evidente o significado da leitura dos mesmos na eficácia 
da motivação literária para despertar a percepção sensorial e a sensibilidade junto aos alunos.

 Daí a importância que a moderna didática vem atribuindo aos textos literários (poéticos, narrativos, 
imagísticos.etc, eles resultam de uma atividade do espírito humano. Ou seja, resultam do imaginário criador, 
que entra em diálogo com a razão (com o espírito lógico que determina a ordem entre as coisas). No mundo 
atual (em poesia ou prosa) moderna. (COELHO, 2000 )

 Segundo Maia (2007), considerando que muitos poemas são uma forma de obra-prima por muitos 
críticos literários, pois os autores como: Cecília Meireles, Henriqueta Lisboa, Elias José, José Paulo Paes, 
entre outros, que conseguem jogar com as palavras e conjugar linguagem poética com ludismo, graça, leveza 
e brevidade. Ao realizar a leitura desses poemas, os discentes rendem-se à beleza da palavra, divertem-se 
com o jogo sonoro, com sentimentos e com sensações; logo, podemos perceber que a rima não é um recurso 
obrigatório.
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Assim, jogando com os significados das palavras de uma forma divertida e falando com propriedade 
do universo fantástico, nunca será demais afirmar que a poesia ou poema devem ser explorados na escola com 
frequência e intensidade.  

No momento atual em que o mundo está passando por uma crise de transformação de suas antigas 
estruturas é urgente que crianças e jovens, sejam estimulados a desenvolver seu potencial intuitivo e criativo 
para redescobrir ou reinventar suas formas de valores em reestruturação ao mundo de amanhã. Sabemos que o 
convívio com a poesia ou com a literatura e a arte em geral é uma das portas de entrada para o desenvolvimento 
das potencialidades de compreensão e criatividades de cada indivíduo, bem como de sua consciência crítica. 

 A leitura poética é uma atividade mental e sensorial bastante complexa que exige exercícios gradativos 
de acordo com o nível de desenvolvimento global do educando, a partir dessa ordem de ideias podemos 
compreender a importância dada ao trabalho nas escolas aos textos poéticos.

 O maior ou menor grau de intimidade leitor-poema dependerá “inteiramente (...) a descobrir novos 
detalhes ou novos significados no que leu, ou ainda inventar novas situações a partir daquela que o poema lhe 
apresentou.” (COELHO, 2000, p. 269)

Por exemplo, no poemeto de Sidônio Muralha:      

Prisioneiro

Numa gaiola de pau 
um pica-pau 
fica mau. 
 
Fica mau, fica, 
e o pau pica 
o pica pau.

 
Autor: Sidónio Muralha (1920-1982).

            

            Este poema, tem muitos meios importantes para trabalhar em sala de aula com os alunos por meio da 
Interdisciplinaridade, sendo que podem fazer uma reflexão com relação as pessoas que encontram-se presas e diante 
disso podem pedir para que os estudantes falem, desenhem e produzam textos  sobre  a liberdade e sua tão relevante 

importância para a vida dos animais e das pessoas. 

           O ato da leitura poética é uma atividade mental que exige a interação de diferentes fatores; conhecimento 
da língua, percepção das relações existentes entre o mundo real em que vivemos e o mundo da linguagem (ou 
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da arte) que o nomeia; dados culturais próprios do meio em que vive o leitor; condicionamentos psicológicos 
decorrentes de suas próprias experiências existentes, são fatores que podem influenciar a leitura no momento 
em que o leitor coloca em jogo todo o seu conhecimento para dialogar com o texto. 

2. A POESIA NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA

As relações entre literatura e escola (e, consequentemente, entre leitura e escola) são sutis e complexas 
e não se resolvem por uma melhor seleção de textos, quaisquer que sejam os critérios dessa seleção e mesmo 
que ela (seleção) privilegie critérios estéticos. (LAJOLO, 2000)

 A reflexão e a compreensão da realidade escolar em seus diferentes níveis são indispensáveis para 
o bom desenvolvimento do ensino com os textos literários e principalmente a poesia que vem ao longo dos 
tempos sendo pouco privilegiada por parte dos alunos e professores, precisamos urgentemente avançar, no 
sentido de que os textos poéticos sejam mais trabalhados nas aulas de Língua Portuguesa, para que tenhamos 
uma aproximação mais significativa e crítica desse gênero textual, sobre o contexto em que estamos inseridos, 
enquanto agentes de transformação da realidade escolar.

 Algumas teorias da literatura tendem a considerar a especificidade literária de um texto como imanente, 
postulando a possibilidade de identificação e isolamento do ou dos elementos que dão conta da literariedade 
do texto em que se manifestam. É para onde apontam, por exemplo, as formulações (...) relativas à função 
poética e que se encontram diluídas e simplificadas em vários manuais escolares contemporâneos. (LAJOLO, 
2000) 

 Levar em conta a interação leitor-texto para discutir literatura parece dar conta de forma mais adequada 
do modo de inserção da literatura na vida escolar, uma vez que a prática de leitura patrocinada pela escola é 
dirigida, planejada, limitada no tempo e no espaço. Tais atributos tornam a leitura escolar bastante afastada 
da individualidade, solidão e gratuidade que caracterizam a leitura prevista pelas teorias da literatura que 
desconsideram, em suas reflexões, as condições institucionais nas quais ocorre a leitura dos textos de cuja 
literariedade elas se ocupam. (LAJOLO, 2000) 

 Podemos perceber, com relação à disciplina citada, que a leitura dos textos poéticos devem está 
inseridos com o sujeito aluno no processo reflexivo, para abrir possibilidades para questionamentos pessoais 
acerca da própria leitura, uma vez que a falta de incentivo à leitura diminui o pouco interesse dos educandos 
por essa prática à medida que passam a ter pouco envolvimento com os textos literários. 

 Assim, da mesma forma que se reconhece certa especificidade do texto literário, postulam-se – para 
viabilizar a hipótese de que o literário resulte de determinada forma de interação entre leitor e texto – pré-
requisitos para que a leitura se configure como literária para o leitor. Na medida em que os elementos de que se 
constitui a especificidade do poema estão na linguagem e na medida em que a linguagem é uma construção da 
cultura, para que ocorra a interação entre o leitor e o texto, e para que essa interação constitua o que se costuma 
considerar uma experiência poética, é preciso que o leitor tenha possibilidade de percepção e reconhecimento 
– mesmo que inconscientes – dos elementos de linguagem que o texto manipula. (LAJOLO, 2000)

 De acordo com Lajolo (2000, p. 45):

Leitor e texto precisam participar de uma mesma esfera de cultura. O que estou    chamando de esfera 
de cultura inclui a língua e privilegia os vários usos daquela língua que, no correr do tempo, foram 
constituindo a tradição literária da comunidade (à qual o leitor pertence) falante daquela língua (na qual 
o poema foi escrito).
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 O professor de Português deve dispor de uma noção ampla de linguagem, que inclua seus aspectos 
sociais, psicológicos, biológicos, antropológicos e políticos. Ele deve ser usuário competente da modalidade 
culta da Língua Portuguesa. Deve, nesse sentido, ser uma espécie de poliglota: precisa dominar competentemente 
várias modalidades de linguagem de forma que, se disser nóis vai e se escrever paçarinho, irá fazê-lo por 
opção consciente e não por desconhecimento de outras opções. (LAJOLO, 2000)

 Se entre os professores, de modo geral, a leitura é para os alunos um motivo de aprendizagem, para 
o professor de Português, então, a questão assume contornos maiores no que diz respeito ao seu próprio 
conhecimento e envolvimento amplo com o sistema literário como também linguístico, podendo o educador 
usar de várias ferramentas no processo de ensino para com os discentes de forma satisfatória no cotidiano da 
sala de aula e assim poder conduzi-los por meios de caminhos e experiências interessantes a formação dos 
jovens leitores sobre a relação leitura/escola.

 O professor de Português deve estar familiarizado com a história do ensino da Língua Portuguesa no 
Brasil, com a história da alfabetização, da leitura e da literatura na escola brasileira. Pois só assim poderá 
perceber-se num processo que não começa nem se encerra nele, e poderá, no mesmo gesto, tanto dar sentido aos 
esforços dos educadores que o precederam, como ainda sinalizar o caminho dos que o sucederão. (LAJOLO, 
2000)

 É importante observar que, nessa perspectiva, o professor não é visto como portador de um conhecimento 
a ser transmitido a todo custo; antes, trata-se de um sujeito com mais experiência, com mais informação e que, 
portanto, tem a função de tornar acessível o conhecimento exigido, de impor desafios para que a criança dê 
saltos no aprendizado, incentivando sua curiosidade. 

 Para tanto, é relevante o uso do diálogo como ferramenta indispensável no processo de ensino, já que 
possibilita a interação entre professor/aluno e aluno/aluno no envolvimento de atividades que sejam para os 
educandos significativas acerca do próprio conhecimento compartilhado no momento do aprendizado.    

 Enfim, é sabido que a prática de leitura com poesia nas aulas de Português, promove a troca de ideias, 
socializa visões de mundo e contribui para a formação do leitor iniciante. Entretanto, as atividades podem ser 
com leitura silenciosa ou em voz alta entre outras possibilidades que poderão ajudar o leitor a estabelecer uma 
interação com o texto.

3. O POEMA NO CONTEXTO TRANSDISCIPLINAR

 A transdisciplinaridade não procura o domínio sobre as várias outras disciplinas, mas a abertura de 
todas elas naquilo que as atravessa e as ultrapassa. Sendo a escola um lugar que forma o cidadão para atuar 
na sociedade e no mercado de trabalho, deve pensar sua forma de ensinar com um currículo mais aberto e não 
fechado e fragmentado, as escolas precisam pensar globalmente para poder ensinar o todo e não por partes.

 A escola atual precisa ser dinâmica e ter aulas com meios de tecnologias da informação para que a 
comunicação entre os alunos seja significativa, uma vez que no passado a escola era aquela que formava o 
indivíduo para o mercado de trabalho, sendo que fragmentava tanto o ensino como o próprio aluno no seu 
aprendizado. No entanto, quando olhamos para nossas escolas atuais percebemos que são parecidas com uma 
prisão onde os alunos são condenados por um ensino que se diz inovador e na verdade não passa de uma 
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hierarquia tradicional fazendo com que os alunos precisem fazer provas para avançar no processo educativo, 
visto que, é uma escola que só existe entre quatro paredes.

 Sendo que o trabalho com poemas podem ultrapassar todas as disciplinas e até mesmo os muros da 
escola, visto que esse gênero textual é uma ferramenta relevante para brincar e utilizar as palavras de forma 
contextualizada no sentido que todas as disciplinas e não apenas Português pode trabalhar na sala de aula 
fazendo uma corelação com vários temas que podem não está diretamente ligados na escola, mas que pode 
fazer parte da vida dos educandos.

 Por meio de uma visão libertadora a escola pode se desprender desse pensamento antigo de trabalhar 
apenas com conteúdos de cada disciplina e não precisar interagir com o conhecimento do aluno e também não 
interligar com assuntos que envolve à sociedade e inclusive os discentes. É importante que as nossas escolas 
possam trazer para as aulas o trabalho transdisciplinar onde o poema possa participar desse contexto.

As nossas escolas são segmentada e fragmentada, isso faz com que o ensino seja divido, pois precisa 
pensar globalmente para formar o aluno de maneira que ele possa atuar na sociedade de forma consciente e 
integral. Um caminho importante que a educação precisa seguir é a transdisciplinaridade, sendo que busca 
uma relação dos conhecimentos com a vida que é complexa porque vivemos em um mundo de transformações 
constante, além de dialogar com todas as disciplinas dando abertura para ultrapassar os muros da escola, é 
relevante saber que a vida é uma complexidade, uma vez que um indivíduo pode fazer várias coisas ao mesmo 
tempo como por exemplo: digitar, falar ao telefone e usar o pensamento.

Podemos ver através da fala de D’ Ambrosio a importância da transdisciplinaridade, diz:

A transdisciplinaridade entende que o conhecimento fragmentado dificilmente poderá dar a seus detentores 
a capacidade de reconhecer e enfrentar situações novas, que emergem de um mundo a cuja complexidade 
natural acrescenta-se a complexidade resultante desse próprio conhecimento. (D’AMBROSIO, 1997, p. 
9)

Logo, para o professor, tão importante quanto dominar conceitos relativos à disciplina é estar sempre 
atualizado. É papel dele, tornar o mundo compreensível para seus alunos. Não faz sentido apresentar 
uma descrição de conteúdos que não se relacionam ao cotidiano dos alunos e que não possam servir de 
experiências para suas relações sociais. Ao contrário, é necessário mostrar que o mundo é dinâmico e passível 
de transformações, com isso, a visão dos alunos sobre questões ambientais, sociais e ética torna-se mais ampla 
e, portanto, mais segura diante da realidade em que vivem.  

A transdisciplinaridade, grau máximo de relações entre disciplinas, aparece, nesse contexto, como um 
método possível de ser tentado, sendo sempre iniciado com pequenas tentativas interdisciplinares ao longo do 
currículo. Esse método permite atender à necessidade de utilizarem-se formas de organização dos conteúdos 
que promovam um maior grau de (re)significação na aprendizagem. Segundo Zabala: 

 Essa organização de conteúdos “deve comportar o estudo de uma realidade que sempre    
                    é complexa e em cuja aprendizagem é preciso estabelecer o máximo de relações  possíveis entre os diferentes  conteúdos  
que são aprendidos para potencializar sua de  capacidade  explicativa” (ZABALA:2004, p.35).

Nesse contexto, a instituição escolar reveste-se de uma enorme responsabilidade: promover 
gradativamente essa mudança de paradigma, de forma a resgatar o conhecimento integral do objeto, através 
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do estabelecimento de relações entre as diversas áreas do saber. Esse seria, segundo Morin (2001) o desafio 
dos desafios.

Uma escola só ensina para o aluno quando pensa nele e para pensar no mesmo é necessário conhecer 
sua vida para então poder adequar os métodos de ensino a sua vivencia. Para isso, podemos incluir os poemas 
como forma de brincar com as palavras, além de desperta o interesse pela busca do conhecimento. 

4. A POESIA RELACIONADA À COMPLEXIDADE

 Estamos condicionados a viver todos os dias com várias informações que nos chegam de todos os meios 
de comunicação como por exemplo: a televisão, o rádio, a internet, os jornais entre outros, que podem nos 
conduzir as diferentes formas de compreender o que está acontecendo no mundo e precisamos está preparados 
para esses bombardeios de informações que nos é dado cotidianamente. 

A vida é uma complexidade, pois vivemos em um mundo de transformações constante, uma vez que 
hoje em dia um indivíduo faz várias coisas ao mesmo tempo como por exemplo: digitar no computador, falar 
ao telefone e usar o pensamento para pensar no que poderá fazer depois, são algumas coisas que podem ser 
feitas por uma pessoa.

Com relação à poesia na escola é uma questão importante para se pensar sobre como devemos trabalhar 
nas aulas esse gênero tão significativo para o aprendizado, uma vez que não deve ser trabalhado apenas nas 
aulas de Português, pois como vivemos no mundo da complexidade e das novas tecnologias é fundamental 
que seja utilizada em todas as disciplinas com variados recursos que podem ser também a tecnologia da 
informação para auxiliar nesse novo contexto escolar.  

  Em vez de acumular o saber, é mais importante dispor ao mesmo tempo de uma aptidão para colocar e tratar os 
problemas e (lançar mão de) princípios organizadores que permitem  ligar os saberes e lhes dar sentido (...). É evidente que isso não 
pode ser inserido em um programa, só pode ser impulsionado por um fervor educativo. (MORIN, 2000) 

  

“O pleno emprego da inteligência geral. Esse pleno emprego exige o livre exercício da faculdade mais 
comum e mais ativa na infância e na adolescência, a curiosidade, que muito frequentemente é aniquilada pela 
instrução” (idem).

Sem dúvida, o nosso ensino precisa despertar no aluno o desejo pela curiosidade de forma que ele passe 
a ser o agente do seu próprio conhecimento de maneira significativa e construtiva para o seu desenvolvimento 
intelectual e pessoal, pois é fundamental pensar que o educando é um ser que tem sentimentos e não uma 
máquina.    

Ensinar a viver a condição humana articulando o estado prosaico e o poético de nossa existência; 
assumir a incerteza, a indeterminação e o acaso; exercitar a autoética como pressuposto da ética coletiva são 
alguns dos princípios gerais orientadores de uma nova prática educativa. (ALMEIDA, 2005)

Resta-nos saber como temos exercitado nossa missão de educar para a vida. Certamente transmitimos, 
porque assim aprendemos, os conteúdos da cultura tecnocientífica, deixando no esquecimento as narrativas 
literárias e os ensinamentos dos saberes milenares sobre o mundo físico, a sociedade e a condição humana. 
(ALMEIDA, 2005)
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Para Morin, “o desafio da globalidade é também um desafio de complexidade. Existe complexidade, 
de fato, quando os componentes que constituem um todo (como o econômico, político, o sociológico, o 
psicológico, o afetivo, o mitológico) são inseparáveis e existe um tecido interdependente, interativo e inter-
retroativo entre as partes e o todo, o todo e as partes” (MORIN, 2004).

5. CONCLUSÃO

 O presente trabalho teve como objetivo por meio de leitura bibliográfica o processo de abordagens 
do poema na sala de aula através de referencial teórico-metodológico sobre a leitura literária para crianças e 
jovens que poderão tornassem leitores diários para uma possível formação de leitor em que o ato de ler seja 
uma atividade geradora de significados, como também possibilite ao professor envolvido no trabalho um 
redimensionamento de suas práticas pedagógicas.

 Reconhecer que o ato de ler extrapola os muros de uma escola, coloca, nas entrelinhas, muitos 
significados, uma vez que ler poemas pode levar os alunos a descobrirem um mundo encantado da fantasia e 
do jogo de palavras fazendo com que elaborem seus próprios significados diante do real e do imaginário.

 O papel do mediador, tendo como mote o diálogo, traz a ideia da efetivação de práticas pedagógicas 
que tenham a leitura literária como necessidade e a inserção do professor num processo contínuo de formação 
que possibilite o desenvolvimento da sensibilidade para a múltipla natureza da conscientização do papel 
de formador de cidadãos leitores, assim ampliar o compromisso com práticas transformadoras que formem 
crianças e jovens críticos e atuantes na sua realidade.

 Para enfatizar nossa reflexão a cerca da prática do professor, como defende Zilberman: ao professor 
cabe o detonar das múltiplas visões que cada criação literária sugere, enfatizando as variadas interpretações 
pessoais, porque estas decorrem da compreensão que o leitor alcançou do objeto artístico, em razão de sua 
percepção singular do universo representado. ( 1987)

 Portanto, cabe a escola um novo caminho de trabalho com os poemas, visto ser uma ferramenta 
fundamental para o desenvolvimento dos alunos, pois proporciona uma aprendizagem consistente e 
transformadora no imaginário, como também na forma de pensar criticamente e ver o mundo sobre tudo no 
sentido literal das coisas.
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 Concurso público: muitos anos de dedicação. Para uns, o processo é vendido como 

célere. Para outros, a passos de cágado… Sorriso no rosto, fé em Deus e muito amor no 

coração: sempre!!!

 E não é que a esperada aprovação chegou para Apache?! Tudo levava a crer que as 

coisas melhorariam: o serviço seria, supostamente, transdisciplinar - palavra super usada 

(hoje) para expressar (o velho) trabalho em equipe. 

 Que estranho! O tempo passava, passava e nada. Que tribo estranha! Fumaria o cachimbo 

da paz?! Seria o jeito cobrar do superior hierárquico alguma coisa a fazer. Nenhuma resposta. 

O trabalho seria não trabalhar?! 

 Apache não se conformava com a situação: arranjou o que fazer. Como Jerusalém mata 

seus profetas, o resultado do esforço era aproveitado por outros órgãos - menos o seu. Isso 

começou a incomodar...

 Em prol da paz social, colocaram Apache no último andar do órgão. Significado prático: 

a solitária. No andar, só Apache e um calango. O interessante é que o habitat desse lagarto, 

normalmente, é o solo, a terra ou pedreiras. Esse não. Pense em uma criatura leal, assídua e 

pontual ao serviço público! 

 Com o tempo, passou a ser o grande companheiro de jornada - espécie de ouvido 

confidente. “Pessoa” acima de qualquer suspeita! Foi até batizado: Mister Jones. Bem ou 

mal, tudo caminhava. Pior que melhor, mas a vida marchava...
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 Apache e o calango. O calango e Apache. Entretanto, não imaginavam o fato de que 

conhecidos e desconhecidos começaram a sentir-se ameaçados pela sincera cumplicidade de 

ambos. Afinal, impessoalidade não é princípio no Poder Público? 

 -Apache, você conhece o método congoliano?

  Responde Apache: 

 -Mister Jones, como?

 E a conversa continua...

 -O método congoliano. Nunca ouviu falar?

 -Não, sinceramente!!!

 -E de Congólias?

 -O que é isso?

 -Um país. Berço, claro, do método.

 -E para que serve o método congoliano?

 -É imprescindível para viabilizar a incrível arte de ligar o nada a lugar nenhum. É super 

utilizado em Neverland, cuja missão transcendental consiste em ligar o vácuo a lugar algum.

 -Nerverland?

 -Sim, nunca ouviu dizer?

 -Ah, acho que não.

 -Trata-se do governo central de Congólias.

 -Hum... Agora, entendi tudo!

 As férias chegaram. Trinta dias de merecida folga. Uma deixa para - a bem do governo 

- promoverem uma dedetização. Espargiram o “dedetê”: potente inseticida de cujas iniciais 

se formou o vocábulo. Conclusão: Mister Jones morreu. Não teve sequer direito a exéquias! 
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 Quando Apache retornou, pleno de novidades a relatar ao companheiro, o fato já estava 

consumado. O silêncio, a solidão, a solitária. Apache e o calango. O calango e Apache. Uma 

grande amizade que finda a bem do serviço público pátrio... Questão de segurança nacional! 

Definitivamente: tribo confusa e difusa! Jamais fumaria o cachimbo da paz.
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A MANGUEIRA E AS CRIANÇAS

Emecê Garcia

 Era noite de sábado, sem lua. Mesmo assim, os meninos insistiam em querer ir, à Mangueira do Oito. 
Talvez, levados pela lenda, que se criou, em torno daquela árvore centenária. Queriam por que queriam, que 
os levassem até ela. 

 Então, fiquei a matutar comigo mesmo. Mas o que os estimulava tanto a quererem ir,  à Mangueira do 
Oito, àquela hora da noite? Seria pelo simples fato, ou o prazer de quererem sentir medo? Ou queriam provar 
a veracidade, das infindáveis estórias, que se contavam a respeito dela? 

 Falavam coisas horripilantes, de causar arrepios, só em ouvi-las. De quando em quando, aparecia 
um dizendo ter levado uma carreira do homem-sem-cabeça. E quantos não se cansavam de contar a mesma 
estória. Histórias de tempos remotos. Da época dos avôs dos seus avôs, mas quão vivas, quanto o desejo deles 
naquela noite. Além do homem-sem-cabeça, tinha também, a mangueira e moitas que andavam sozinhas. Isto, 
atestado factualmente por Dona Nilde, senhora respeitada, a caminho dos noventa e tantos anos de vida e de 
histórias, ali, do povarejo.

 Terminaram  por me  convencer,  e  lá fomos nós.  Eu e um grupo de seis meninos.  

 Em princípio, eu me recusei a querer ir com eles, e lhes pedi que fossem sozinhos. Intencionava testar 
as suas coragens. Porém, percebi que o desejo existia, mas, a falta de coragem, os impedia. Estava a me fazer 
de desinteressado para ver se ainda aflorava coragem em algum deles. Foi quando os dois mais velhos, de 12 
e 11 anos, se mostraram decididos a ir, estimulando por sua vez, o mais novo de sete anos, que se fez afoito 
mais que os demais.

 Pensava em aventurar-me nas suas aventuras, também. Queria aprontar sustos neles e inventar histórias, 
como a que criei com eles, o HOMEMORCEGOMEM, quando na Biblioteca. Porém, algum pressentimento, 
dentro de mim, alertava-me cautela, por qualquer aventura na Mangueira, mormente nestes tempos de hoje. 
Aventurar-se por ali, não era o mesmo que se aventurar na Biblioteca.  

 Não quis revelar o meu receio, para os meninos. Afinal, eles não iriam entender. Estavam interessados 
era noutra coisa. Queriam mesmo era ir à Mangueira. E eu tinha que respeitar os seus desejos, mesmo correndo 
o risco. Não o risco de enfrentar o homem-sem-cabeça, mas o do Homem (de) cem cabeças. O homem ardiloso, 
sagaz, traiçoeiro, perverso, astuto... Eu estava extremamente preocupado, era com esse tipo de homem, o qual 
tem intimidado a sociedade com o seu poder de violência, induzido pelas drogas, agindo independente da 
claridade, ou da escuridão dos tempos. Por isso, aquele sábado me assustava. E o caminho que nos levava à 
Mangueira, nos deixava expostos a todos os perigos, que toda escuridão omite.

 Toda essa coisa me levou, a reviver, o quão escuro caminho de outrora, que se fazia dia, em lua e 
sem ela, nas horas em que comecei a flertar com as meninas, na Praça São Vicente de Paula, em Igapó. Isso 
há mais de trinta anos decorridos. Foram dias de luz e de paz, que se intensificaram, mais tarde, com o flerte 
propriamente sentido na alma, pela primeira namorada. O meu primeiro tudo, das coisas do coração. Descobri 
que as coisas sobrenaturais foram sobrepujadas, pelo meu ultra-amor por Cley.

 Então decidi, ir com eles. No caminho, em que íamos para a centenária mangueira, pude ver de soslaio, 
um grupo de homens, entocados, debaixo de um cajueiro, a maltratarem suas vidas. Pensei. Maltratam a 
si, agora; mais tarde, a qualquer transeunte displicente, que venha da sua labuta. Quão, monstruosamente, 
estavam a ceifar as suas próprias vidas; e quão, monstruosamente, poderiam exterminar outras. Eu os vi, os 
garotos não. Estes estavam sendo levados pelo afã e pelo medo. Seguiam menos inocentes, para o perigo 
imaginário e mais inocentes do perigo real. E eles, corajosamente inocentes, seguiam. 
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 Enfaticamente asseverei para eles, que não devemos temer às assombrações, que aparecem na 
Mangueira do Oito, mas sim, devemos ter medo das coisas, que os homens violentos são capazes de fazer; 
devemos temer àqueles que destroem vidas e assustam a sociedade.

 O caminho, apesar de escuro como breu, assim mesmo, caminhávamos sobre britas e dormente da 
Estrada Férrea. 

 O pequerrucho, sem que o grupo o visse, pegou algumas britas e as atirou na mata, ao lado. E todos 
ficaram estarrecidos, inclusive eu; senti arrepios nos braços e nas pernas. Afinal de contas, o inesperado assusta, 
qualquer mortal. A maioria correu para junto de mim, a se segurar nos meus braços. Estavam todos tremendo 
de medo. Subiu no ar um mau cheiro horrível, de algum bicho morto, e eu disse:

 - Estão sentindo cheiro de podre? 

 - Estamos!!! - Disseram todos de uma só vez em vozes.

 - Esse cheiro é o cheiro da casaca de couro. Escutem, escutem!... fiquem em silêncio!... 

 Certamente, eram barulhos dos preás correndo no capim. Eu estava querendo estender o susto deles 
mais ainda. Queria deixá-los temerosos mesmo!

 A Estrada de Ferro era margeada, de um lado a outro, por uma plantação alta, enorme, infinda de 
capim-elefante. Parecia que estávamos a entrar num enorme túnel, quão escuro, quão assustador que o medo 
era real e não dava para disfarçar. Não dava mesmo!  Assim sendo, eu contava-lhes estórias, com a voz 
tremida, voz de espanto! Para aflorar mais e mais neles, o medo, o temor. Com isso, vi que uns já pensavam 
em desistir e voltar. Porém, os dois mais velhos não. Insistiam em continuar. Estavam eufóricos e queriam ir 
até o fim, e diziam:

 - Vamos!    Estão com medo?   Não estavam querendo vir? Vambora, então!!!

 Já estávamos  a uns  cem  metros,   quase nos aproximando da dita Mangueira,  cuja sombra  frondeava  
alta à luz de alguns postes que se encontravam a distância, em ao meio capinzal, parecendo uma gigante 
cabeça. 

 Percebi, nitidamente, que só os dois “valentões” é que estavam dispostos a continuar com a aventura. 
Estavam tal qual, aqueles dois que se submeteram a tirar a Botija da Mangueira, e terminaram por se transformar 
em lenda. Não se sabe, até hoje, quem deles é a vítima, que se tornou o então, assustador e tenebroso, homem-
sem-cabeça. Eu não estava a fim, de dá continuidade a essa cruel história, deixando com que, aqueles dois 
meninos, fossem se aventurar, assim, quão gratuitamente. Afinal, eles eram umas crianças e estavam sob a 
minha responsabilidade. Eu tinha plena consciência disso. Então, vendo que os outros, não estavam a fim de 
continuar, sugeri uma votação, democraticamente, se voltávamos ou se continuávamos com a nossa aventura. 
E quatro deles, foram a favor do retorno erguendo, energicamente, seus trêmulos bracinhos, satisfeitos e 
aliviados com a vitória. 

 E, por pouco, o mistério da Mangueira do Oito não foi desvendado por duas corajosas crianças, de 12 
e 11 anos de idade. 

 Resta-me a dúvida, se quando crescerem, não irão querer desvendar o mistério e, em seguida, não 
quererão arrancar a Botija.   

Do Livro CRÔNICAS DE UMA CRÔNICA VIDA - Publicado em 2010 – Natal/RN
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QUARTO IMPROVISADO
1Bruna da Silva Alves

Estava deitada em minha cama de solteiro, em um quarto improvisado na sala da minha casa, dividido 
por uma enorme cortina branca, com tantas flores pintadas que parecia um jardim, e um guarda-roupa que 
completava o espaço não coberto pela cortina. A porta era apenas uma brecha que ficava entre a cortina e 
a parede. Aquele era meu primeiro cantinho em que tinha minha privacidade. Ali, podia enfeitar com os 
inúmeros ursos de pelúcia que tinha, cobrir minha cama com meus lençóis cor de rosa e em minha estante 
colocar minhas primeiras maquiagens.

Estava deitada na cama recordando minha 1º vez, isso mesmo, tinha acontecido. Estava apaixonada, 
idealizando diversos encantos amorosos que geralmente qualquer adolescente de 15 anos fantasia. Quem 
era ele? Uma amigo, amigo da família, que rotineiramente, à noite, ia jogar vídeo game e beber lá em casa 
com meu cunhado. Mas o que aconteceu entre nós foi a primeira e a única vez, apesar de eu sempre estar ali, 
sonhando em quando aquele momento se repetiria.

Toda noite aguardava ansiosa que ele fosse ao meu encontro perguntar como eu estava ou se poderíamos 
reviver aquela noite; a resposta com certeza seria sim, mas eu esperava tanto, até cair no sono, e ele? Não, ele 
não ia. Ficava lá até altas horas da madrugada jogando aquele bendito vídeo game.

Certa noite, quando eu já não mais o esperava, ele resolveu pela primeira vez entrar em meu quarto 
pela brecha da cortina que eu chamada de porta, e me acariciou, sua mão deslizava trêmula em cada curva do 
meu corpo, quase sem encostar, como se não me quisesse despertar. Fiquei ofegante, e muito nervosa, pois 
aquele momento que eu tanto aguardava finalmente havia chegado, mas eu fingi não sentir aquelas mãos me 
acariciando, fingi continuar dormindo como se ele ali não estivesse. E isso se repetiu consecutivamente, por 
muitas e muitas noites.

Estava deitada em minha cama em um quarto improvisado, aguardando que ele viesse, mas naquela 
noite, resolvi que iria abrir meus olhos e nos dele olhar, e deixar, quem sabe, que aquela primeira vez que 
tivemos, enfim se repetisse.

Para minha surpresa, no simples gesto de me mover, ele mais que rapidamente correu, e ao abrir os 
olhos pude ver aquele homem de costas, nu, em fuga como se não quisesse ser reconhecido. Mas eu, eu o 
reconheci. Era meu cunhado. Não era o príncipe da minha vida que esperava que fosse.

Estava deitada em minha cama em um quarto improvisado sentindo uma angústia tão grande, entalada, 
sem conseguir falar. Queria morrer. Todos aqueles momentos de carinho feito pelo meu primeiro amor 
adolescente foram por água a baixo. Estava me sentindo suja e insegura. Estava eu agora deitada em minha 
cama em um quarto improvisado, que pensava ser meu refúgio, e que de uma hora pra outra, se transformou 
em um lugar de puro pânico em que não sentia segurança em simplesmente fechar os olhos para esperar aquele 
momento que, antes, aguardando ansiosa, voltasse a se repetir.

Estava eu, deitada em minha cama em um quarto improvisado...

Sou Bruna da Silva Alves, aluna de Letras da Unifap - Campus Santana e estou finalizando o 5º 
semestre. Tenho 26 anos, sou casada e tenho duas filhas. Não pensava em fazer um curso na área de humanas, 
mas me apaixonei pela área da Literatura, na qual pretendo aprofundar e atuar.

1  Graduanda do 5º semestre do curso de Licenciatura em Letras/Português na Universidade Federal do 
Amapá Campus Santana.
E-mail: nunaalvesap08@gmail.com 
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O GATUNO

Emecê Garcia

TUDO se deu naquela noite do dia 11 de dezembro, há mais de cinquenta anos em que 
ficara marcada como uma mácula indelével nas vidas de Seu Severo e Dona Carme, um casal 
de velhos, que morava na Avenida Marginal Medeiros, a alguns cem metros do lado sul do 
presídio central da cidade.  

Por muito tempo foi essa área paradoxalmente muito pacata, apesar da localização do 
presídio João Cadeado. Diga-se de passagem, até acontecer o que se deu naquela noite de 
dezembro.

Quantos e quantos anos se passaram que Seu Severo e Dona Carme moravam ali sem 
nunca sequer terem sido incomodados.  Até parecia que não existia, tão perto dali, um inferno 
em plena terra. Quão próximo do paraíso deles. 

Aquilo era, verdadeiramente, um lugar de horror, de sofrimentos infindos, de mortes 
silenciosas. Quão taciturnas que nunca se ouvia sequer um “Ai” apenas especulação. Porém, 
o seu interior era como o coração proverbial de “terra que ninguém entra”, que há muito não 
se havia de ser manifestado dentro daquele cárcere? Sim, para o mundo exterior, como fora 
naquele inesperado dia. 

Tudo se deu na mais santa calmaria das noites perenes de dormidas justas, dos senis e 
pequerruchos que sempre e sempre estiveram a descansar como verdadeiros anjinhos de Deus.  

Contudo, naquele dia, ouvira-se primeiro um alvoroço, uma agitação de pessoas correndo 
pelas ruas; eram os soldados com armas na mão, afoitos e afobados querendo pegar alguém. 
Em seguida, ouviram-se uns estampidos perdidos no ar e, ao mesmo tempo, uns gritos de 
horror e de euforia; não se entendia ao certo o que se estava passando ali dentro. 

Da brecha da porta, Dona Carme observava o movimento e muito assustada, percebeu 
que uma fumaceira peitada se espalhava pelo céu, vinda de dentro da casa de Detenção. Dona 
Carme se tremendo dos pés à cabeça, disse para o marido:

“Meu velho, são os presos! Parece que é uma rebelião”.

Era uma rebelião mesmo. Os dois mil presos que a penitenciária comportava abarrotavam-
se em mais de cinco mil homens, que estavam a se agitar numa rebelião em virtude da saída 
de outros presos, com bom comportamento. Estes eram liberados para passar o Natal com 
parentes. E os insatisfeitos por não ter a mesma regalia, ateavam fogo em colchões e roupas 
velhas; causando um princípio de incêndio e de grande tumulto. 

Todavia, tudo não passou de princípio, pois a agitação e o incêndio logo foram controlados 
pelo próprio grupo de incêndio do presídio. Os soldados conseguiram contornar a agitação dos 
revoltados. 

Nada de grave aconteceu e ninguém saiu ferido. Em pouco tempo, tudo já estava 
totalmente controlado.
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Nada de grave para a direção do presídio, mas para aquele casal de idosos que há mais 
de cinquenta anos morava ali, nunca vira uma rebelião daquela natureza, a coisa se agravara 
seriamente. 

O casal assustado tinha a alma estarrecida. Há tanto tempo que ali moravam e nunca 
viram nem ouviram tamanha barulheira. Já tinham filhos casados. Eram avós, mas nunca viram 
coisa igual em toda suas vidas. 

O que ouviram contar muitas vezes é que  já  teria havido uma rebelião violenta, com 
algumas mortes e muitos presos que tinham fugido e, desesperados, sem tino nem destino 
entravam em qualquer casa que a encontrassem pela frente. Mas isso fora há muito tempo, 
quando ainda morava por ali um tal Chicó. Mas este que já  estava na cidade de pé junto há 
muito tempo também.

Eram dez horas da noite e o casal que costumava, às nove, já está na cama, zanzava ainda 
pela casa feitos dois desnorteados, sem conseguirem pregar os olhos. Estavam preocupados 
com o que acontecera na prisão e pensavam no que Chicó falara há tanto tempo. Dona Carme 
via aquele mundo de gente correndo em direção a sua casa. Queriam  entrar, forçar a porta. Via 
homens machucados pedindo sua ajuda. 

Foi para a cama e nada de querer vir o sono.  O marido que cuidava de trancar as portas 
e janelas, neste dia foi bem mais cauteloso e reforçou o quanto pôde portas e janelas. Colocou 
travas, tramelas, aldavras de ferro e de madeira em cada porta e janela. 

A mulher, sem conseguir dormir, levantara da cama e fora para cozinha lavar os pratos 
que ficaram do jantar, para ver se o sono vinha mais rápido. Estava a lavar uma panela quando, 
de repente, ouviu um barulho estranho vindo da sala. Teve medo e, assustada, correu para o 
quarto onde já se encontrava Seu Severo que, na cama, estava se aninhando para dormir. Ainda 
estava de olhos esbugalhados e não percebeu a cara de espanto, de assustada da sua mulher, 
quando entrou no quarto com mais de mil. 

Ela o olhou na intenção de lhe dizer alguma coisa, imaginando que ele também estivesse 
ouvido o barulho que viera da sala. Por isso, não teceu nenhum comentário. Ela botou a tranca 
na porta do quarto, apagou a lamparina, rezou aos cochilos de sempre e assustada com o que 
ouvira. Nessa altura o marido já roncava feito barrão velho; agora, Dona Carme o seguira por 
causa do seu cansaço.

Não decorrera mais que duas horas; repentinamente, ambos se acordaram com o coração 
a sair pela boca, assustados pelo mesmo barulho horripilante que ouviram. Vinha de cima do 
telhado. 

Certamente era um, ou mais, dos foragidos da penitenciária querendo destelhar a casa 
para entrar. Queria e procurava abrigo fugindo dos soldados. Seu Severo saltou da cama feito 
um gato e ficou de posse do machado que deixara ao lado da cama. O marido de arma em 
punho e  sua mulher à retaguarda, de facão na mão.  

Seguiam grudados um no outro para sala, o lugar donde viera o barulho. Tudo era um 
escuro só. Uma treva de breu. Nada de se acender luz para não espantar o safado. 

O silêncio invadia a escuridão que só era quebrado no baticum do coração da velha 
que tremia mais que vara verde. O velho não. Era firme, seguro. Seguia impávido como um 
guerreiro, um cangaceiro, um samurai no afã de exterminar o inimigo. 
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Já bem próximo do lugar, o barulho cessara e, dessa vez, teria ido para a cozinha. Era de 
lá que se ouvia o barulho. Agora, estava muito mais intenso. Percebia-se direitinho. Era como 
se alguém estivesse retirando as telhas uma a uma. De repente, ouvira-se o baque no chão da 
cozinha. O danado do ladrão entrara e estava pronto para atacar. Estava na cozinha mesmo. 

Seu Severo não contou história. Correu mansamente de machado em riste e deixou a 
mulher na sala estatelada passando mal, sofrendo passamento, na escuridão.  Ele saiu tateando 
as paredes para pegar o bandido de surpresa. Deu de cara com uma coisa horrível. 

Eram uns olhos de fogo. Viu, nitidamente, a coisa que parecia o capeta, que o fez arrepiar 
até os cabelos do sovaco. E, sem hesitar, desceu-lhe o machado sem dó nem piedade. Ouvira-
se, simultaneamente, um impacto de som abafado como se acertasse na barriga de alguém. Em 
seguida, um grito estridente como o de gente arquejando, querendo morrer, feito moribundo. 

O grito eclodira no meio da madrugada afora. Fez dona Carme despertar do desmaio 
que sofrera momentos antes, na sala. Recuperado os sentidos, ela foi correndo para o quarto 
pegar a lamparina. Seguiu para cozinha e se deparou com a desgraça que o marido acabara de 
fazer. 

Ele, estático feito pedra, profundamente estarrecido até a alma, estava a dizer para sua 
mulher que chegara ofegante com a lamparina acesa. Dizia ele:

“Minha mulher, acabei de fazer uma desgraça. Mas esse cabra safado nunca mais vai 
incomodar velhos como a gente. Vou ocupar o seu lugar na cadeia, mas vou em paz; homem na 
minha idade não tem mais o que temer nem o que perder. Vou preso, mas vou como homem. 
Vá para casa de sua filha que tudo estará resolvido”.

Dona Carme ainda conseguira ver o bicho pulando sobre a mesa: era o gato cinza que, 
por sinal, estivera certo dia querendo roubar o peixe da frigideira que estava no fogo. Era 
o gato mais ladrão que existia naquela rua. O bicho arisco como um larápio tentava subir 
nas paredes da casa de taipa. E, sentindo-se ameaçado de morte, assustado, com o fogo da 
lamparina, num salto gatúnico que deu conseguiu alcançar no alto do telhado a mesma brecha 
pela qual entrara. 

Seu marido, cego de cólera, acertara o animal que estava acuado sobre a tampa do 
pote. Sem querer o arrebentara com a machadada. E no lusco-fusco da luz da madrugada e do 
candeeiro viam-se pelo chão da cozinha cacos de cerâmica e água espalhada. Porém, quando 
Seu Severo atenuou sua ira, viu-se tomado de vergonha ao perceber no clarão da lamparina 
que o desgraçado do gatuno escapara ileso da sua poderosa machadada.   

Do Livro POVAREJO publicado em 2008 – Natal/RN
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Cartas
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Natal-RN, 05 de fevereiro de 2005.

Meu amor,

O mar está lindo hoje! A água azulada e com ondas mansas. Do jeitinho que você gosta. Ain-
da há pouco passou por mim um pescador com um peixe enorme! O dia está quente. Muito 
quente. Mas a brisa do mar alivia o calor. Estou sentada diante do mar, riscando seu nome na 
areia, as ondas vêm e apagam, eu escrevo novamente, nisso já escrevi umas quase cem vezes 
seu nome.

Eu vim ver o mar, porque vendo o mar vejo você. É finalzinho de tarde, meu amor. Não tem 
quase ninguém na praia. Apenas um surfista insiste em pegar ondas. Mas não há ondas. O mar 
está em paz. Essa paz que eu gostaria de ter em mim nesse mo-mento. Mas em mim há uma 
guerra sem inimigos, uma guerra de mim para mim. Recordo-me das tardes de passeio à beira-
-mar onde os problemas pareciam não existir para nós, quando caminhávamos contando os 
nossos sonhos um ao outro.

Olhar o mar é esquecer de que você está longe. Olhar o mar é esquecer de que você me bateu 
a porta da sua casa e me man-dou embora com xingamentos e palavrões. Você alcoolizado. 
Bravo por eu ter chegado sem avisar. Eu quis lhe fazer uma surpresa. Acabei encontrando você 
com uma outra mulher, ou-vindo a nossa canção. Será que você coloca essa música para todas 
as mulheres por quem se apaixona? E eu que pensei que essa música era só nossa. Eu preci-
sava ver o mar para esquecer que você me jogou uísque no rosto. Como é triste alguém alco-
-olizado? E você ainda me critica por tomar remédios controla-dos. Pelo menos eu nunca fiz 
isso com você. A minha mansi-dão não são conseqüências dos medicamentos, mas do meu ser. 
Serei sempre mansa, assim como esse mar que olho agora.

Estou diante do mar e diante de uma grande dúvida: o que es-perar de você? Esta foi a terceira 
vez em menos de três meses que vi você aos beijos com sua ex-mulher. Você me falou que ela 
era uma paixão esquecida. Que os anos vividos juntos ti-nham ficado no passado. Eu bem quis 
me enganar acreditando que seus dezessete anos de convivência com alguém tinham fi-cando 
no passado, mas no fundo eu sabia que você ainda a amava. O que quer de mim? Por que não 
fica de uma vez por todas com ela? Não é a ela que você ama?

Sabe, meu amor, acho que amar acima de tudo é respeitar. A conclusão desta frase deixo para 
você.

Da sua Rosa amargurada. 

p.s.: o mar me trouxe uma alga verde agora. Ela está na palma da minha mão. 

Às 5 da tarde. Finalzinho de tarde de verão. De frente para o mar da praia de Genipabu.
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Cordel
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A FOFOQUEIRA DO BREJO E O CASTIGO DE DEUS 
 
 

Aos meus queridos leitores 
Que, um dia, ainda terei, 

Eu vou contar uma história 
Que um certo dia escutei 

Numa visita saudosa 
Ao lugar onde morei. 

 
Não só onde eu morei 

Mas, também, onde nasci 
E dei os primeiros passos 
E também onde aprendi 
A ler as primeiras trovas 

Por quem, de amor, me perdi. 
 

É uma história engraçada 
Mas, em sua base, feia. 

A história de uma mulher 
Que o veneno alardeia 
Através da sua língua, 
Falando da vida alheia. 

 
Basicamente um monólogo. 

Pois a outra só escuta 
O que a faladeira diz, 
Continuando na luta 

Que enfrenta dia a dia, 
Sem parar sua labuta.

E aí vai a conversa 
Ou o monólogo, pois a 
Faladeira tão somente 

Fala... fala... sem parar! 
Ficando sua vizinha 

Tão somente a escutar.
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Vai chegando a fofoqueira, 
Com um sorriso cara, 
No terreiro da vizinha 

Que o está varrendo, não pára, 
Tentando evitar conversa 
Com aquela “peça rara”. 

 
Mas a fofoqueira não nota 

A frieza. Ou não quer notar! 
Chegando toda risonha, 

Sem nem um bom dia dar. 
E, sem mais essa ou aquela, 

Já começa a fofocar. 
 

Assim começa a fofoca 
 

- Ternontonte, eu fui na casa 
De cumade Mariquinha 
E sabe quem táva lá? 

Muié, tu num advinha! 
Num era Chico Tumé 

Fio de Sinhá Mocinha! 

- E tu sabe qui Chico é 
Um caba muito safado! 
Namoradô... inxirido... 
E véve oiando di lado, 
Se babano di desejo 

P’ru Zéfa de Seu Conrado! 
 

- Num é qui o caba safado, 
Qui tomém já anda arrastando 

As asa p’ra Filomena, 
A fia de Seu Debrando, 

Táva lá, todo assanhado! 
Mais u’a muié cantando: 

 
- A Davinha de Ontonha, 
A mais véia das dei fia 
De Ontonha de Mané, 
Qui mais parece cutia, 
Páre um fio todo ano. 
Ô muié boa de cria! 
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- E agora m’alembrei 

D’outa coisa, minha fia! 
Apoi, tu num sabe... a Zefinha 

Fia de Zé de Luzia?... 
Aqueeeéla piquinininha 
Qui usa o shote na viria! 

 
- Poi num é qui a disgraçada 

Arranjou u’a barriga! 
Tá preeeeenha!... de três mei! 

Ainda num há quiem diga. 
E diz qué do fio de Inei 

Aquele!... fei p’ra bixiga! 
 

- A mãe tá disisperada! 
Sem sabê o qui fazê. 
Já fei u’a xaropada 
E deu p’ra fia bebê. 

Mai... quem dixe qui siiviu!! 
A fia vai, mermo, é tê! 

 
- E a fia de cumade 
Jusefa de Malaquia! 

A mai véia das minina, 
A qui si chama Maria 

Mai qui a gente cunhece 
Pelo apiliido de Bia. 

 
- Aquela tomém tá prenha! 

Mai a mãe p’ra iscondê 
A barriga da sua fia, 

Mandô, dipressa, fazê 
Um vistido deferente, 
Cum u’a saia godê. 

 
Rá, rá, rá, rá, - Coitada dela! 
Daqui uns dois mei ou trei, 

Quero vê o qu’ela vai 
Fazê p’ra iscondê de vei 

A barriguinha da fia 
Qui já tará cum seis mei! 
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- E do jeito qu’ela é 
“Cheia de nó pelas costa”, 

Vai tentá inganá nóis, 
Posso inté fazê aposta! 

Mai num pode iscondê c’á fia 
Tá do jeito qui o diabo gosta. 

 
- Amelinha de João Branco 

Tomém têve sua vei: 
Sabestaiou p’ro Zezito 

E já tá cum mai d’um mei! 
E a cumade, sua mãe, 

Quage morre de aperrei. 
 

- Manéco!... prendeu a fia 
P’ra num sair mai de casa 
Poi arreparou c’á danada 
Era quente quiném brasa! 

E o falatóro na rua 
Táva deixano ela rása. 

 
Hum!... - Pensa qui deu geito?! 

Num deu foi geito ninhum!! 
Foi ela quem deu seu geito! 

E só ouve o zumzum 
Qu’ela aprontou c’um rapai 

Das banda do Jerimum. 
 

- É um tá de Anacreto. 
Num seio se tu cunhece! 

Um arto, de oio azu 
Qui, meu Deus!... inté parece 

Um anjo, de tão bunito! 
E aquela peste merece?! 

 
E aí, uma reação, 

Que já não era esperada 
De uma ouvinte tão passiva, 

Deixa a outra atarantada. 
Pois Madalena, que é o nome 

Daquela, fala espantada: 
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- Mai, Cuma foi qui tu dixe? 
Eu num acredito não! 
E logo aquele minino 

Fio de cumpade João?! 
Um mínimo tão bunito, 
Tão camarada e tão bão! 

 
E a fofoqueira, Maroca, 

Que era esse o nome seu, 
Confirma, com um balançar 

Do “quengo” que Deus lhe deu. 
E continua a falação. 

À Madalena, interrompeu. 
 

- Tu tais pru fora, cumade! 
Aquela cara bunita 

É safaaaado! Inguamente os ôto! 
Poi, tu num sabe a Rita 

Fia de Seu Zacaria? 
Pois é... aquela cabrita! 

 
- Num é qui sinrabichô 
Tomém pela bela cara 
De Anacreto, qui nem 
À desgraçada incara! 
Mai nem purisso dexô 
De saxtifazê sua tara. 

 
- Imbuxô a miseráve 
E, dispôs disso, tirô 

O bracinho da siringa! 
E p’ra capitá se mandô. 

E o pai, ôto sem veigonha, 
Ao safadão apoiô. 

 
Madalena, muito calma, 

Diz: - Cumade, toma geito! 
Dêxa de falá do povo! 

Isso é um grande defeito. 
Pode sê qui Deus castigue 

E tu sofra cuma efeito. 
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- Qui nada, cumade! Diz 
A fofoqueira. E seguindo, 

Sem dó e sem piedade, 
A imagem denegrindo 

Dos seus próprios conterrâneos, 
A fofocar sempre rindo 

 
- Porém, mudando de pau 

P’ra cacete, minha fia! 
Tem u’as históra booooa!... 

Qui eu sube ôto dia, 
Daquele fio de Berta! 
Berta de Sinha Maria! 

 
- Aqueeeele!... Deus me perdoe! 

Há muito q’eu já sabia! 
O seu jeitinho de andar... 
Só a mãe num discunfia, 

Pruquê num qué, qui o “bichinha” 
Num é um fio, é fiiiiia! 

 
- E o Manezinho de Caima, 
Neto do véi João do Vale! 

Aqueeeele!... é iscancaraaaado! 
Num hái quem dele num fale. 

Mai, se aparece o avô, 
Num hái quem a boca num cale. 

 
- E Caquinho... aquele galego 

Dos cabelo cachiado! 
Parece um anjinho lôro! 

O pai dele!... ai, ai, coitado! 
Quage morre de disgosto 
Quando sôbe q’éra viado. 

 
- E qui... rá, rá... minha fia, 

O amante do “fião” 
Era o seu genro, o Mané, 

O mitido a “machão” 
Qui é casado cum Zabé 
Qui já tá de barrigão. 
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- E tu num sabe o Justino? 
O fio de Maigarida! 

Aquela qu’é professora, 
Toda mitida a sabida! 

Pois é minha fia!... O Justino 
Tomém discaiu da vida. 

 
- De mitido a namoradô 
Qu’éra só p’ra iscondê 

Do qu’êle gostava mermo, 
Agora!... qué nem sabê! 
Sacode as pena do rabo 
E rebola p’ras nêga vê. 

 
- A coitada da Maigarida 
Passou bem uma sumana 
Em casa, amufumbada, 

Arriada numa cama 
Arrenegando da sorte 

De tê um fio de má fama. 
 

- E quando vortô p’ra iscola, 
No Grupo d’onde ela insina, 

A turma quage qui tira 
O côro dela, minina! 

Aí qui o disgosto foi grande. 
Arrenegou-se da sina. 

 
E blá... blá... blá... blá 
E blá, blá, blá, blá... 
A comadre faladeira 
Fala, fala sem parar. 

Saindo da vida de um 
Para na de outro entrar. 

 
- Minha fia, agora alembrei 

Da fia de Seu Sansão: 
A do cabelo curtinho 
Qui gosta de camisão 
E qui agora se butô 

P’ra dirigir caminhão. 
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-Tu num acha qu’éla é 
Deferente, inté dimai, 
Das ôtas moça daqui 

E qui parece um rapai? 
Esse ôio é irmão desse! 
E um ao ôto num trai. 

 
- Miniiina!... e aquele “negão”! 
Aqueeeele!... todo bombado! 

O fio de Sebastião 
O aboiadô de gado! 

Miniiina!... cala-te boca! 
Aquele é qui é viado!! 

 
- Véve p’ras banda da rua 

N’uma tá de cademia! 
P’ra adividir o coipo. 

Vai quage todos os dia. 
Aqui, p’ro pai, ele é home! 
Mai lá... seu nome é Sufia! 

 
Madalena já está puta 

Da vida! Com a falação 
Da outra. Mas, paciente 

Que é, e um bom coração 
Que tem, só faz assentir. 

Mas vem-lhe uma reação. 
 

- Muié, tu fala dimaaai! 
Toma tento e arrepara 

No qui te digo, cumade! 
Num joga os ôto im coivara! 
Poi, cum o vento, a labareda 

Pode te queimá a cara. 
 

- Ah cumade, dêxa disso! 
Dêxa de querê sê santa! 
Tu sabe qui c’as pessoa 

Daqui, isso num adianta. 
E se tu ti fai de boinha, 
De besta os ôto ti canta. 

 



 

 REVISTA BARBANTE - 129

- Além do mai, eu já tô 
Cum a língua cumixando 
P’ra te dizê o qui o povo 

Anda puraí falando 
Da muié de Seu Nastaço 
C’um irmão de Debrando 

 
- É um tá de Dorgivá 

Qui usa um lenço incarnado 
Amarrado no pescoço, 
Uma ponchete de lado, 
Usa um brinco na ureia 
E tem cara de safado. 

 
- Nastaço já discunfia 

Da muié com o malandro 
E a Dona Guiomá 

Dixe qui andô iscuitando 
Q’ele tá inconfoimado. 

E qui anda se lamentando. 
 

- E a fia da Dona Zil, 
Qui mora na Travissia. 
Miniiina!... Aquela ali... 
O marido nem discunfia 
Q’ela anda li chifrando 
Com o irmão da Luzia, 

 
- O tá de Juão de Deu 
Qui mora no Gravatá, 

Perto de Jacaraú! 
Onde véve a trabaiá 

De chofé de caminhão 
P’rus usinêro de lá. 

 
- E o pobe do marido, 

Coitado!... nem imagina 
Que, quando ela vai p’ra fêra, 

No Domingo, a sua sina 
De corno já tá selada. 

É uma peste! A tá de Nina. 
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- Mai o qui mas admira 
É Ontonho cabiludo, 
O fio de Seu Zezinho, 

Num discubrí qué chifrudo! 
Poi só mermo ele num sabe. 

Inté o pai sabe, e tudo! 
 

- E os hóme num fica atrai 
Nessa históra de treição! 
Muntos dele, qui se acha 

Verdadêro garanhão, 
Têm mai de uma muié. 

É essa a situação. 
 

- Tu num sabe o Seu Tumé 
Da budega da isquina? 

Num pode vê uma muié, 
Q’ele logo dá im cima. 
Andô se butando inté 

P’ra Das Neve de Cristina. 
 

E Maroca continua 
Com a sua falação: 

Fala de Zé do Baixio; 
De Donana do Grotão; 
De Zezinho de Santina; 
De Rosa de Bastião... 

 
Quando não há mais ninguém 

Para que possa falar, 
Fala até da própria mãe 

Com quem andou a brigar; 
Do pai e do próprio irmão 
Que moram n’outro lugar. 

 
Fala da prima, do primo; 

Da tia, do afilhado; 
Da irmã mais nova: Joana 

E do Augusto, seu cunhado; 
E nem o sobrinho Felipe 

Tem o seu nome poupado. 
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Mas, a Dona Madalena, 
Não gosta de se meter 

Na vida de seu ninguém! 
E já está para morrer 

Com a fofoca da outra 
Que não pára de tecer. 

 
- Muié, me dêxa barrer 
Meus terrêro, p’ru favô! 

Para de falá dos ôto! 
Isso é muito feio, sô! 
Vendo a sujêra aleia, 

T’isquece do teu fedô. 
 

- Tô falando p’ro teu bem! 
E vô ti dá um conceio: 
- Toma coidado na vida 
Cum a tua fia do meio, 

A Socorro, a qui namora 
C’um rapai do Correio. 

 
- Pruque tu sabe a distança 

Qui mora aquele rapai! 
Além disso, a cunfiança 
Qui tu tem nele, é dimai. 
Inquanto tu cuida das ôta, 
Num sabe o qui a tua fai. 

 
E isso endoidou Maroca, 
Que quase não acredita. 

E a rainha da fofoca, 
Apoplética, pula e grita, 
Partindo p’ra Madalena, 

Que um pouco assustada fica. 
 

E blá, blá, blá.... blá, blá, blá... 
De repente chega alguém 

Correndo e gritando: - Acudam! 
A Socorro não tá bem! 
Tá c’uma dô de barriga 

E ninguém sabe o qu’ela tem. 
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Socorro é a filha dela! 
Da rainha da fofoca 

Que, ouvindo o nome da filha, 
Quase sem querer, se toca 

Que é dela que estão falando, 
E p’ra casa se desloca.

O rapaz que veio chamá-la 
É o seu filho: Luizinho! 

O mais novo dos meninos. 
É alto, magro e lourinho. 
Tem modos bem delicados, 

Falar rápido e fininho. 
 

Chegando em casa, Maroca 
Depara-se, já na porta, 

Com sua filha mais velha, 
Jorgina, que se comporta 

Como um verdadeiro homem. 
E tem perna peluda e torta. 

 
- Mãe, p’ru favô se acaime! 

Aqui já tá tudo bem! 
A dô qui a Socorro tinha 
É a qui toda muié tem 

Quando tá cum nove mei 
De bucho, p’ra tê neném. 

... 
Maroca abriu a boca 
E os olhos arregalou, 

Tentou dizer qualquer coisa 
Porém o som lhe faltou. 
Nenhuma frase emitiu. 

E caiu no chão. Desmaiou. 
... 

Afinal, a fofoqueira 
Que tanto se ocupou 

Da vida dos seus vizinhos, 
No finalzinho, ganhou 
O que lhe era devido: 

Um prêmio bem merecido! 
Deus, a ela, não falhou. 



 

 REVISTA BARBANTE - 133

Realmente, minha gente, 
Onde a fofoca campeia 

Sai tudo quanto é conversa 
A respeito da vida alheia 

Rasgando o véu dos segredos. 
E, assim, essa coisa feia 

Ganha espaço e se espalha 
Incansável. E a canalha, 
Simplesmente, saboreia. 

Rosa Regis

 
Natal/RN 

Outubro de 2006. 
 

rosaregis3erres@yahoo.com.br
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Ensaios
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Gonçalves Dias, Castro Alves e Álvares de Azevedo

Por Ana Paula de Oliveira Gomes

Professora, jurista e escritora

apogdevagaresempre@gmail.com

 Falar do Romantismo é resgatar sensações, impressões. O sentimento, a imaginação, a fé e, não raro, o 

desequilíbrio, tudo isso – sinergicamente considerado - domina a razão mediante relativismo de ideias que transita da 

alegria à melancolia. O movimento, no Brasil, operou no século XIX, no contexto histórico do Brasil-Império.

 Em relação ao movimento literário anterior, o Arcadismo, pode-se afirmar a intercorrência de intersecção e 

disjunção. Aquela, pela exploração da natureza. No Romantismo, há sentimento de ufanismo (1ª fase), antilusitanismo 

e patriotismo, o que é assaz presente em Gonçalves Dias e José de Alencar. No Arcadismo, distintamente, há simples 

referência ao bucólico sem maior senso de nacionalidade.

 Enquanto no Arcadismo ocorre retorno ao Classicismo, no Romantismo, valoriza-se mais a construção coloquial. 

Há autores que chegam a afirmar ter a literatura brasileira se instaurado no período romântico por temas nacionais (como 

o silvícola) terem sido trabalhados por autores nacionais em obras nacionais.

 Não obstante, estudiosos como Afrânio Coutinho rebatem o argumento a partir do discurso lógico e libertário. 

Segundo o mestre (1981, p. 19): “Que sentido tem asseverar que um período literário começou em tal data, quando 

sabemos que não há começos nem fins abruptos em literatura, nem na história, nem na vida?”. Só um verdadeiro gênio 

intelectual consegue ver o mundo fora da caixa das vaidades.

 Para fins eminentemente didáticos, Jânio Quadros (outro gênio do pensar o pensar literário em termos de língua 

portuguesa) subdivide o Romantismo nacional em três momentos: nacionalismo (ou ufanismo), em que o herói é o 

silvícola; o ultrarromantismo, sob forte influência do Lorde Byron; e o romantismo social (ou romantismo realista), em 

que os problemas sociais vigentes são explorados. Por sinal, localiza o movimento no interregno de 1836 a 1860.

 Dito isso, o que Gonçalves Dias, Castro Alves e Álvares de Azevedo guardam em comum? -Os três foram 

expoentes do Romantismo brasileiro. Sobre esse movimento literário, leciona Quadros (1966, p. 75) que a embriogenia 

do movimento, no Brasil, remonta à vida da família real portuguesa em 1808. 

 Antônio Gonçalves Dias, maranhense, nasceu em 1823 (filho de negociante português e mãe parda). A popular 

(até hoje) “Canção do Exílio” consubstancia poesia romântica - quando o autor se encontrava em Coimbra com o 

propósito de cursar Direito (1838-1845).  Seus versos são de nostalgia, tristeza, solidão. 
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 Enaltece o patriotismo, o culto à natureza, o saudosismo em relação ao Brasil. Há jogos de rimas ricas e pobres. 

A linguagem é simples e bela. Eis a fase nacionalista do movimento literário em pauta. Gonçalves Dias foi gigante 

indianista. Idealizou o silvícola, transformando-o em ícone poético representativo das tradições nacionais - como se lê 

em “O Canto do Piaga”. “Os Timbiras” foi sua renomada composição épica e indianista.

 Passa-se, agora, a analisar a cantiga de viola ultrarromântica, materializada no poema de Álvares de Azevedo. 

Manuel Antônio Álvares de Azevedo nasceu em São Paulo (1831-1852). De logo, vê-se o estilo relativamente livre em 

termos de aproximação da entre a linguagem coloquial e literária:

O PASTOR MORIBUNDO

A existência dolorida

Cansa em meu peito: eu bem sei

Que morrerei…

Contudo da minha vida

Podia alentar-se a flor

No teu amor!

Do coração nos refolhos

Solta um ai! num teu suspiro

Eu respiro…

Mas fita ao menos teus olhos

Sobre os meus... eu quero-os ver

Para morrer!

Guarda contigo a viola

onde teus olhos cantei…

E suspirei!

Só a idéia me consola

Que morro como vivi…

Morro por ti!

Se um dia tu’alma pura

Tiver saudades de mim,

Meu serafim!

Talvez notas de ternura

Inspirem o doudo amor

Do trovador! 
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 A existência dolorida anuncia a morte precoce. Saber que morrerá traz angústia, medo, dor. O que poderia 

acalentar seria o amor (visto como uma flor). Nos versos, há rimas ricas e pobres. A preocupação é nitidamente com 

a brevidade da existência.  Há também relação com o divino. Na metáfora “serafim”, erige o recurso a anjos celestiais 

pertencentes a elevadas categorias pois mais próximos a Deus. Serafins aportam também simbolismo ligado ao fogo, à 

purificação, à luz na dissipação das trevas. 

 Trouxe à literatura o amargor irônico de Byron. Seus textos foram escritos às pressas, o que é compreensível 

pois percebia aproximação da morte. A forma que encontrou de atribuir sentido à vida foi escrever.

 Castro Alves (1847-1871), por seu turno, de acordo com a enciclopédia GRANDES PERSONAGENS DA 

NOSSA HISTÓRIA (1969, p. 61) “Com dezesseis anos o poeta escrevia […] o primeiro canto abolicionista”. No tempo 

do ginásio, preferia desenhar a estudar matemática. Mais tarde, dedicou poesia a Byron. Fala do amor do poeta inglês: 

a liberdade.

 O clássico “O Navio Negreiro” ilustra a fase social do Romantismo pátrio (situada após meados do século XIX). 

Trata-se de poema imenso. Verdadeira aula sobre as questões da escravatura e do abolicionismo. No rico texto, o que 

menos interessa é se as rimas são ricas ou pobres. 

 Castro Alves demonstra sua revolta contra a desumanidade da escravatura. Paralelamente, tinha consciência da 

brevidade da vida em razão da tuberculose. Mais que poeta, foi filósofo e exímio orador. A morte sempre o circundou: 

teve um pé amputado; a mãe morreu tuberculosa; o pai, fraco do peito; o irmão, suicida.

 A liberdade é a verdade do poeta. Castro Alves amou o oprimido com sentimento de justiça. Buscou - na retórica 

- a forma de expressão. Elegeu o negro como herói, diferentemente de Gonçalves Dias – o índio. Assim como Álvares 

de Azevedo, o amor foi encantamento. A poesia foi biografia dos três poetas. Finalizo com contributo autoral extraído 

do livro POESIAS E ALFORRIAS…   

LIBERDADE RIMA COM VERDADE

Glória, tropeços, vida, memória...

Ao combater o bom combate

Teatro de operações de solidário resgate

Pelo poder do exemplo

De quando em vez, em meio a dor, ao desalento

Por trás da de cada pessoa tem uma história

Traz cada sujeito

O valor do que lhe é feito

A liberdade é vivo templo

Luz e sabedoria
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O homem é aquilo que historia

E a história só se orgulha da pessoa

Se a pessoa se orgulha do que é

Então, a palavra de ordem é fé!

Fé no ser, no trabalho, no aprender

No porvir, no devir

Fé na vida

Com liberdade

Há confiança

No reconhecimento dos limites e possibilidades

À espera do amor de Deus operar impossibilidades

Por trás de cada vida, 

Idas e vindas tem uma história

A poesia é a vida do poeta

Cá dentro é

A verdade revela coisas belas

A liberdade é a verdade do poeta

A poesia...

Sua biografia.

(Poetisa Ana Paula de Oliveira Gomes)
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Lou Andreas-Salomé – A Poeta da Psicanálise  

Lou Andreas-Salomé, nascida Louise von Salomé ou Louise Gustavovna Salomé 
(em russo: Луиза Густавовна Саломе; São Petersburgo, 12 de fevereiro de 1861 
— Göttingen, 05 de fevereiro de 1937), foi uma ensaísta, filósofa, poeta, romancista 
e psicanalista nascida na Rússia Imperial. De família russo-alemã, viveu a maior 
parte da sua vida em outros países da Europa, especialmente na Alemanha.

Uma mulher maravilhosa a conduzir o homem, os homens de sua vida 
intelectualmente brilhante. Ljolia von Salomé – Lou - conviveu com os grandes 
intelectuais de sua época. Aquariana nascida em São Petersburgo, na Rússia, rompeu 
com os dogmas da época e amava, sobretudo, a inteligência e a alma humana, que 
ela conhecia profundamente. Por causa do amor de Lou Salomé alguns homens 
cometeram suicídios e outros foram felizes. Mesmo casada com Carl Andreas por 
43 anos nunca deixou de conviver com outros em vários triângulos amorosos. 
Musa inspiradora de Rilke teve com o poeta das Elegias de Duíno um belo caso de 
amor. Foi amiga de Freud e participava das seções de terapia tricoteando.

Essas relações inspiraram ensaios fundamentais da escritora, como A humanidade 
da mulher e Reflexões sobre o problema do amor. De outra parte, sua filosofia e sua 
vida também foram fonte de inspiração para esses mesmos pensadores. Em Ecce 
Homo, Nietzsche reconhece a influência dela em Assim falou Zaratustra. Ademais, 
a correspondência trocada entre ela e esses autores - Rilke, Freud e Anna Freud, 
filha de Freud - mostra que houve influência recíproca.

Em suas Memórias, Lou Andreas-Salomé sintetizou sua concepção sobre a vida 
nas seguintes palavras:

“A vida humana – na verdade, toda a vida – é poesia. Nós a vivemos inconscientemente, 
dia a dia, fragmento a fragmento, mas, na sua totalidade inviolável, ela nos vive”.

“ Ouse, ouse... ouse tudo!!

Não tenha necessidade de nada!

Não tente adequar sua vida a modelos,

nem queira você mesmo ser um modelo para ninguém.

Acredite: a vida lhe dará poucos presentes.

Se você quer uma vida, aprenda... a roubá-la!
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Ouse, ouse tudo! Seja na vida o que você é, aconteça o que acontecer.

Não defenda nenhum princípio, mas algo de bem mais maravilhoso:

algo que está em nós e que queima como o fogo da vida!!

 ”

Lou Salomé

Um Triângulo amoroso. Uma mulher maravilhosa a conduzir o homem, os homens 
de sua vida intelectualmente brilhante. Ljolia von Salomé – Lou - conviveu com 
os grandes intelectuais de sua época. Aquariana nascida em São Petersburgo, na 
Rússia, rompeu com os dogmas da época e amava, sobretudo, a inteligência e a 
alma humana, que ela conhecia profundamente. Por causa do amor de Lou Salomé 
alguns homens cometeram suicídios e outros foram felizes. Mesmo casada com 
Carl Andreas nunca deixou de conviver com outros em vários triângulos amorosos. 
Musa inspiradora de Rilke teve com o poeta das Elegias de Duíno um belo caso de 
amor. Foi amiga de Freud e participava das seções de terapia tricoteando.

Um Triângulo Amoroso- Existencial 

Da sua exuberância como mulher disse Freud: “você tem um olhar como se 
fosse Natal”. Nietzsche foi perdidamente apaixonado por ela, mesmo sem o 
consentimento de sua irmã. Por onde passou deixou a marca de usa inteligência. 
Amava sobretudo a vida e foi sempre fiel às lembranças, nunca aos homens. O que 
a impeliu a ao amado Rée, diz na sua autobiografia, não foi a perspectiva de um 
encontro passageiro, mas eterno.

Numa fotografia de 1882, Lou conduz uma carroça tendo Nieztzche e Rée como 
cavalos em pé, e ela com o chicote com um ramo de lilases na ponta a conduzí-los. 
Nietzsche com o seu bigodão olha distante. Rée participa da cena, introspectivo. 
Lou tinha grande admiração por Rée, e Nietzsche aceitou participar da tríplice 
aliança amorosa: A Trindade Santa. Quando Rée sabe do casamento de Lou com 
outro, escreve: “Tenha piedade, não procure”. Vindo ao encontro de Lou-Rée, 
Nietzsche sentencia: “De que estrelas caímos para nos encontrarmos aqui?”

Sobre Nietzsche ela escreveu: Eu diria que esse algo oculto, o pressentimento de 
uma solidão calada, era a primeira e forte impressão, através do qual a figura de 
Nietzsche cativava ( Minha Vida - Lebensruckblick ).

Citando La Rochefoucauld, escreve Nietzsche no livro Humano, Demasiado 
Humano: “Se cremos amar nossa amante por amor a ela, estamos bem iludidos”.
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Lembro do famoso quadro de Millet. A mulher é uma Lou Salomé a conduzir os 
passos do homem moderno e perplexo. A reunir pedaços que foram esquartejados 
pela vida moderna. A mulher geradora e castradora. A musa eterna. O terceiro 
nunca é escolhido, mas sempre está presente na vida dessa mulher exuberante. 
Nietzsche tenta afastar Rée de Lou e sai perdendo. Quando fica sabendo que Lou- 
Rée viviam em Berlim, escreve:

“ um solitário sofre terrivelmente de duvidar das poucas pessoas que ama, 
principalmente se teme que elas alimentem uma desconfiança com relação a todo 
seu ser. Por que nunca houve alegria em nossas relações? Por que me foi necessário 
reprimir? ....

Mesmo sofrendo com essa relação, Nietzsche reconhece o valor intelectual do 
médico Paul Rée. No livro “Humano, demasiado humano”, ele escreve sobre o 
rival:

 ... Pois já se começa a ver que produtos da mais séria natureza crescem no solo 
da observação psicológica. Qual a principal tese a que chegou um dos mais frios 
e ousados pensadores, o autor do livro Sobre a Origem dos Sentimentos Morais, 
graças às suas cortantes e penetrantes análises da conduta humana? “O homem 
moral”, diz ele – “ não está mais próximo do mundo inteligível ( metafísico ) que 
o homem físico.” Esta proposição, temperada e afiada sobre os golpes do martelo 
do conhecimento histórico, talvez possa um dia, em algum futuro, servir como o 
machado que cortará pela raiz a “necessidade metafisica” do homem – se para a 
benção ou para a maldição do bem estar geral, quem saberá dize-lo ? -

Lou nasceu em São Petersburgo, chamada de Lioulia por seus pais, Gustav von 
Salomé e Louise Wilm. Tinha três irmãos - Sacha, Robert e Genia. Aos 17 anos, 
ela pediu ao pregador holandês Hendrik Gillot para lhe ensinar teologia, filosofia, 
religiões mundiais e literatura francesa e alemã. Mais tarde, ela e sua mãe foram 
para Zurique, onde Lou pôde frequentar a universidade. Mais tarde, aos 21 anos, 
sua mãe levou-a para Roma. Em um salão literário na cidade, Salomé conheceu 
Paul Rée, com quem, após dois meses, formou uma parceria acadêmica. Em 13 de 
maio de 1882, o amigo de Rée, Friedrich Nietzsche, juntou-se à dupla, formando 
uma trindade. Os três viajaram pela Itália e consideraram onde eles criariam sua 
comunidade «Winterplan», mas o plano foi abandonado. Ao chegarem a Leipzig, 
em outubro, após pequenas desavenças, Salomé e Rée se separaram de Nietzsche. 
Paul e Lou mudaram-se para Berlim e viveram juntos, em uma relação de amizade, 
ao longo dos cinco anos seguintes, até que Lou conheceu um estudioso de linguística, 
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Friedrich Carl Andreas, com quem se casou. Apesar de sua oposição ao casamento 
e das suas relações abertas com outros homens, Salomé e Andreas permaneceram 
casados   de 1887 até sua morte em 1930.

A angústia causada pelo casamento de Salomé com Andreas fez com que Paul Rée 
desaparecesse da vida dela. Ao longo de sua vida de casada, ela se envolveu com 
o jornalista e político alemão Georg Ledebour, o poeta alemão Rainer Maria Rilke 
(sobre quem escreveu um memorial analítico), os psicanalistas Sigmund Freud 
e Viktor Tausk, entre outros. Seu relacionamento com Rilke foi particularmente 
próximo. Eles se corresponderam até a morte de Rilke. Foi Lou quem começou 
a chamá-lo de Rainer, quando o seu nome era, na verdade, René. Ela ensinou-lhe 
russo para que ele pudesse ler Tolstoi (a quem, mais tarde, ambos conheceram) e 
Pushkin. Ela também o apresentou a patronos e outras pessoas do mundo das artes, 
permanecendo sua conselheira e confidente durante toda a sua vida adulta.

Aos 74 anos, Lou Andreas-Salomé deixou de trabalhar como psicanalista. Ela 
desenvolveu problemas cardíacos e, em sua condição debilitada, passou por 
diversos tratamentos e internações hospitalares. Seu marido a visitava diariamente. 
Após um casamento de quarenta anos marcado por doenças e longos períodos 
de não comunicação mútua, os dois se aproximaram. O próprio Sigmund Freud 
reconheceu isso de longe, escrevendo: «isso só prova a permanência da verdade 
[de sua relação]». Friedrich Carl Andreas morreu de câncer em 1930. Lou teve que 
se submeter a uma difícil operação, também relacionada ao câncer, em 1935.

Rainer Maria Rilke

Lou Salomé

Tira-me a luz dos olhos: continuarei a ver-te...

 Tapa-me os ouvidos: continuarei a ouvir-te...

 E embora sem pés caminharei para ti...

 E já sem boca poderei ainda convocar-te.

 Arranca-me os braços: continuarei abraçando-te

 com o meu coração como com a mão...

 Arranca-me o coração: ficará o cérebro,

 E se o cérebro me incendiares também por fim,
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 Hei-de então levar-te no meu sangue.

 ( Rainer Maria Rilke)

O erotismo em Lou Salomé

O erotismo em Lou

“… Uma longa lança de ouro e sua ponta parecia uma ponta de fogo, a cravar-me 
por várias vezes o coração e atravessar-me as entranhas!” Bataille 

O erotismo foi um tema recorrente na vida-obra de Lou Salomé. Vários livros seus 
abordam o tema. Segundo Freud existe um traço de narcisismo em todo homem. 
Lou havia refletido sobre o tema antes mesmo de conhecer Freud. 

Ela escreveu o livro “O erotismo seguido de reflexões sobre o problema do amor” 
e o artigo Reflexões sobre o amor físico, entre outros.

Para Lou, o amor sexual é antes de tudo uma necessidade física, como a fome a 
sede. A pulsão sexual está relacionada com o ato criativo. Na base dessa pulsão 
encontra-se o desejo de uma união total. O amor sexual, a criação artística e o 
fervor religioso, são apenas três aspectos da mesma força vital. O fervor religioso 
não existiria se não houvesse uma base terrestre nos nossos sonhos. Por isso, o 
culto religioso de muitos povos primitivos é a expressão de seus costumes sexuais. 
Quanto maior o êxtase místico maior o desejo de união física. Os mais elevados 
êxtases do espirito coincidem com as pulsões eróticas mais profundas. 

Lembro-me do êxtase de Santa D`Ávila, imortalizada por Bernini que marmorizou-a 
na fluidez do êxtase. Viveu sem viver em si. Busto provocante. Indecência divina. 
Atentado ao pudor. Orgasmo celestial. Lágrima de pedra. Averno em Vida. Divino 
báratro. Alma e corpo. Êxtase. Pura aventurança. Sensação flui. Jorra. Gozo

HINO À VIDA (1881)

 de Lou Salomé In O Martelo de Nietzche

Esse hino foi musicado por Nietzche 
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Tão certo quanto o amigo ama o amigo,

 Também te amo, vida-enigma

 Mesmo que em ti tenha exultado ou chorado,

 mesmo que me tenhas dado prazer ou dor.

 Eu te amo junto com teus pesares,

 E mesmo que me devas destruir,

 Desprender-me-ei de teus braços

 Como o amigo se desprende do peito amigo.

 Com toda força te abraço!

 Deixa tuas chamas me inflamarem,

 Deixa-me ainda no ardor da luta

 Sondar mais fundo teu enigma.

 Ser! Pensar milênios!

 Fecha-me em teus braços:

 Se já não tens felicidade a me dar

 Muito bem: dai-me teu tormento.

Epílogo

Lou Salomé morreu durante o sono, na noite de 05 de Janeiro de 1937. Nos últimos 
dias, Pfeiffer a visitava. Ele foi o responsável pela divulgação de suas memórias 
que ajudou a escrever.

“Nunca fiz realmente outra coisa que não fosse trabalhar durante toda a minha 
vida...trabalhar... para quê?” 

Apenas Konig e Pfeiffer a acompanhavam em sua ultima viagem de Gottingen até 
o crematório de Hanover. Lou que adorava seu jardim, pediu para que as cinzas 
fossem espalhadas nele. Mas uma lei não permitia que as cinzas fossem dispersas. 
As cinzas foram colocadas no túmulo do seu marido, no cemitério municipal de 
Gottingen. 
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Por ironia do destino, Lou ficou junto a Andreas, mesmo após a morte.

LOU – Coda 

Lou rima com amor com dor

 Mas isso é uma rima fácil

 Nada foi fácil na vida de Lou

 O seio fraco ironizado por Nietzche

 A primeira mulher psicanalista

 Cuidou da filha de Freud

 O amor pelo saber

 A amizade

 Triângulos amorosos

 E gozosos 

 Correspondente de muitos

 Luz

 Inspiração

 O casamento sem cama

 A amizade pelo ser

 A inveja 

 A morte de amigos e amantes

 Lou podia lembrar dor

 Mas é uma rima besta

 Para uma vida tão profícua

 E inspiradora.

 Dos grandes intelectuais de sua época
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 Que não podiam contê-la

 De tão grande

 Má porque não!

 Amorosa

 Bela

 Mulher

João da Mata
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Centenário de Antônio Pinto de Medeiros

A poesia vertiginosa de Antonio Pinto de Medeiros

Por João da Mata Costa

Poetas do Rio Grande do Norte

Crítico, poeta e Editor.

Percorrendo uma trajetória no limite entre a vida e a morte, entre o reino de lethe e os 
encantos de mnemosyne, continuo a evocar os poetas da minha terra, os que aqui poetaram 
mesmo nascidos fora, os que daqui partiram levando o sentimento da terra que o acolheu. 
Os personagens são seres de papel, disse Barthes. Os poetas assim como nós, leitores, 
também somos seres de papel e sombras, habitantes de uma biblioteca de babel de onde 
resgato ‘um poeta esquecido e grande crítico de literatura; Antonio Pinto de Medeiros. 
Editor de importantes livros da Cultura do Rio Grande do Norte. Assim como a poetisa 
Mirian Coeli, ele nasceu no Amazonas e emigrou moço para Natal onde estudou até o curso 
secundário. Bacharelou-se na famosa escola de Direito do Recife, em 1950, foi seminarista 
quando leu mais Anatole France do que os doutores da igreja, abandonando a vocação 
eclesial. A frase do Anatole “ a injustiça deve ser o próprio pensamento de Deus”, poderia 
ter sido dita pelo irônico Antônio Pinto de Medeiros, nascido em Manaus (AM ) em 09 de 
Novembro de 1919, e falecido no Rio de Janeiro em 1970. 
Largando o seminário, foi professor de Humanidades em Mossoró e Natal, cidade onde 
desenvolveu intensa atividade intelectual como professor, jornalista e escritor. Com o apoio 
do governador Silvio Pedrosa e como diretor da Imprensa Oficial, publicou vários livros 
de escritores importantes do RN. Em 1952 foi editado pelo Departamento de Imprensa, em 
papel jornal, o livro “Sertão de Espinho e Flor” do poeta Otoniel Menezes. 
Como poeta ele produziu os livros de poemas em versos livres de grande expressividade 
imagética e filosófica, Um poeta à-toa (1949) e Rio do Vento (1952). Nos anos 50 assinou 
uma coluna intitulada “O Santo Ofício” no Diário de Natal com o pseudônimo Torquemada. 
Como o nome do temido inquisidor espanhol fazia lembrar, Pinto Monteiro era muito temido 
por sua crítica irônica e mordaz. Em meados da década de 50 ele se transfere para o Rio de 
Janeiro, e dedica-se crônica futebolística. 
O escritor, médico e poeta Esmeraldo Siqueira, traçou de modo bem humorado o seu perfil:

“ Veio da selva: é amazonense, e disto 
Confessa o seu orgulho extraordinário. 
Cursou brilhantemente o seminário, 
Mas, por fim, seu um coice em Jesus Cristo. 
Poderia de todos, ser bem benquisto, 
Se não fosse tão trêfego e tão vário. 
Prefere ao rumo certo o itinerário 
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Que lhe aponte mais dúvida e imprevisto”

O escritor José Gonçalves de Medeiros, em matéria publicada no Jornal do Comércio 
do Recife em 04/09/1949, sobre o movimento literário no Nordeste, assim se referiu ao 
protonotário Pinto Monteiro; 
“ Finalmente , o inquieto Antonio Pinto de Medeiros, a quem devemos certamente a agitação 
modernista da mocidade de Natal e que acaba de publicar o seu Poeta- à- toa louvado pela 
crítica daqui como do sul “ 
O escritor e político José Gonçalves faleceu tragicamente num acidente de avião em 1952, e 
o grande poeta Antonio Pinto Monteiro publicou no Diário de Natal de 13/07/ 1952, o poema 
“ A Pedra “ do livro Rio do Vento.

À memória de José Gonçalves, “ companheiro de tantas coisas”

Neutra a paisagem e o tempo 
Usa a máscara inconsútil 
Do segundo que repete 
A neutra paisagem e o sonho 
Neutro. O outono é promessa 
Do homem que se repete 
Múltiplo na dor e no ritmo 
Inerte mordendo o barro 
- Matéria prima das cinzas – 
Não o fecunda. Uma e estéril 
Sem lembranças de outras vidas 
Afaga a memória e a infância 
Que se confunde com as outras 
Mortas idades e sombras

O escritor mossoroense Dorian Jorge Freire em prefácio escrito com emoção na re-edição do 
livro “Rio do Vento” ( NossaEditora / FJA 1984 ), escreve sobre o amigo: 
Chegou a hora de expor todo Antonio Pinto de Medeiros. Até seus bilhetes, até as 
dedicatórias de seus livros. Em seguida o discurso sobre Anatole France. Não em favor da 
sua memória, que dispensa favores agora. Mas em benefício da memória inteligente do RN. 
Tenho para mim que um homem como Pinto, com as suas originalidades todas, o seu saber 
múltiplo, a sua cultura, a sua inteligência, o seu talento, a sua sensibilidade, a sua prosa, a 
sua poesia, a sua crítica, o RN não produziu antes dele nem o substituiu quando ele foi para o 
céu. Igual a ele nunca mais. Com aquela agilidade mental, aquela prontidão, aquele fogo de 
trezentos sóis, duvido. Du-vi-do! 
Os que o conheceram de perto ou de longe, beneficiários ou vítimas, sabem disso. O quanto 
influenciou a província. Quantas inteligências plasmou. A liderança que exerceu. Os autores 
que revelou. As obras que leu e criticou para o seu público … 
Antonio pinto foi um grande poeta, para alem de grande crítico de literatura. Não o poeta 
de um verso que se destaca, mas poeta de grande inventividade e dicção própria. Poeta 
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inspirado de técnica apurada e cadencia num universo de sombras e mistérios.

“ Tragam as ânforas / que as pedras estão / à espera das sementes “ 
Como Fernando Pessoa, o poeta quer tudo, mas “sobretudo as bolhas de sabão”.

Poema do Desejo Impossível

Quero as lágrimas perdidas 
E os risos perdidos 
Os Risos inúteis 
E as lágrimas de sal. 
Quero os versos à toa 
E a fé que herdei 
A Fé que perdi 
E os versos á toa 
Quero de novo o sentido da vida 
E a alegria mãe 
A alegria extinta 
E o sentido da vida que eu próprio matei. 
Mas quero sobretudo a bolha de sabão ……. 
Em Auto de Fé, Pinto diz seu credo : 
ATO DE FÉ 
Creio na infinita procura 
E nos caminhos ardentes 
Creio no mistério da carne 
E no limbo das ideias 
Creio no silêncio sem fronteiras 
E no tumulto das sombras 
Creio na mágica do tempo 
E na divindade das forças 
Creio no trono de Judas 
E na redenção dos anjos caídos.

Carregamos consigo mistérios. Um texto. Uma trombeta da infância. Pinto carrega todos os 
mistérios da vida e da existência. 
Viajemos em seus versos poderosos. “os ventos trazem alegorias / mas não conduzem 
mensagens “ O enigma permanece em “ Loucos olhos bovaristas “ . .
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RESENHA CRÍTICA

VISITAÇÕES DE A DAMA E O UNICÓRNIO DE MARIA TERESA HORTA 

DE RODRIGO SOBRAL CUNHA, ANABELA GALHARDO COUTO E FABIO MARIO DA SILVA

Nellihany dos Santos Soares1

Os textos que por hora nos propomos analisar estão inseridos num estudo de autoria de três escritores2 
que têm interesses em comum: as tapeçarias francesas “La dame à la licorne” (1500) pertencentes ao Museu de 
Cluny, na França, e o primoroso livro A Dama e o Unicórnio (2013), de autoria da escritora portuguesa Maria 
Teresa Horta. No livro encontramos um estudo descritivo dessas tapeçarias, a partir da obra de Horta assim 
dividido: o primeiro artigo denominado de “O Unicórnio”, Cunha delineia a figura do unicórnio através dos 
tempos, ressaltando que, atualmente, o que sabemos desse animal é muito superficial ao que de fato um dia ele 
já representou, principalmente na Idade Média. O segundo artigo, “Sob o signo de Mnemosine: Damas, fusos, 
unicórnios e outros fulgores”. Couto propõe que o poema de Horta seja analisado a partir de uma genealogia 
feminina que remonta às tecedeiras e, para isso, fará uso do signo de Mnemosine3 – a deusa da memória. O 
último artigo, intitulado “Ut pictura poesis: A Dama e o Unicórnio de Maria Teresa Horta”, Silva explora as 
diversas morfologias da relação imagem-poesia entre as tapeçarias e o poema-objeto que serve de inspiração 
para o estudo desse texto.

  Para entendermos com clareza a primorosa relação acima mencionada, convém expormos algumas 
informações acerca das tapeçarias e do poema-obra. As tapeçarias constituem um todo de seis peças que têm 
como características um fundo vermelho repleto de flores (dos campos ou dos bosques), de pássaros e animais 
como macaco, coelho, raposa, cão. Encontra-se erguida uma espécie de tenda azul estampada por flores 
variadas e quatro árvores que ocupam as laterais da mesma. Há a presença de uma dama de cabelo dourado, de 
pele branca e olhar comedido, vestida conforme os padrões da moda do século XV, e sempre acompanhada de 
um leão e um unicórnio, situados um de cada lado da Dama, erguendo um estandarte com brasões. Em quatro 
das tapeçarias a Dama aparece acompanhada por uma aia. Esses elementos ocuparão cada uma das tapeçarias, 
variando de uma para outra apenas a “maneira” como se dispõem sobre as mesmas. Esse é o cenário que ao 
longo dos séculos vem despertando o interesse de escritores e historiadores acerca do estudo das tapeçarias 
francesas, e cada um, de acordo com sua interpretação, concede a elas uma infinidade de interpretações que 
enriquecem ainda mais a beleza artística que carregam. 

1  Mestre em Literatura ( UNIFESSPA) e professora do IFPA Campus Belém.
2  Anabela Galhardo Couto ( IADE ), Fabio Mario da Silva (UNIFESSPA) e Rodrigo Sobral Cunha (IADE).
3  É uma das seis filhas titanides de Urano ( Céu ) e Gaia ( a Terra). Ela se uniu a Zeus durante nove noites seguidas na Pieria e a 
partir dessa união  nasceram as nove musas, a que são atribuídas a capacidade de inspirar a criação artística ou científica. A deusa 
grega da memória era considerada uma das mais importantes do seu tempo. Foi incumbida a ela a responsabilidade de dar nomes a 
todos os objetos e com o poder da razão deu aos humanos o meio da conversação e o poder da memorização. A memória era muito 
importante para a sociedade naquela época, pois os fatos históricos eram divulgados oralmente. Logo a memória é uma dádiva que 
nos diferencia dos outros seres. É a dádiva que faz com que tenhamos o poder da razão, de antecipar acontecimentos. Tudo aquilo 
que foi, tudo aquilo que é, tudo aquilo que será, é influenciado pela Memória.  
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De certo que apenas palavras não são suficientes para descrever a beleza artística das tapeçarias, 
tamanha é sua pluralidade de interpretações, por isso, expomos abaixo, para o deleite do leitor, cada uma 
delas em sua exata ordem de criação4: a Audição, o Olfato, a Visão, o Tato, o Paladar e Mon Seul désir (meu 
único desejo). Em o olfato, por exemplo, a Dama produz uma coroa de flores enquanto um macaco, ao fundo, 
cheira uma flor do cesto. Já na audição, uma aia manuseia o órgão sob a mesa enquanto a Dama toca com 
tranquilidade e concentração outro instrumento.

No que diz respeito ao livro da autora portuguesa, A Dama e o Unicórnio, é composto por 72 poemas 
divididos em 8 cantos: “Arte e Ofício”, “As personagens”, “ As tapeçarias”, “ O mito”, “À monseuldésir”, “ A 
sedução”, “ Posse” e “A eternidade”. A poetisa se inspirou nas tapeçarias que foram descobertas em 1841 no 
castelo de Boussac, na França, para criar sua obra poética que, no geral, se faz de diálogos, de intertextualidades 
e da relação com outras artes, principalmente, com a música e a pintura/imagem.

Segundo Cunha, até o século XVI, o unicórnio despertou o interesse de um amplo grupo de profissionais: 
de médicos a historiadores, de poetas à cineastas, mas esse interesse não vigorou por muito tempo, ficando 
cada vez mais escasso a partir do século XVIII, momento em que a ciência moderna passou a ver o mundo 
como uma coisa simplesmente exterior, e toda a magia que sempre existiu ao redor da figura do unicórnio, 
agora passara despercebida.

            O autor ressalta a importância dada ao unicórnio no Romance d’Alexandre, obra do século XII, que 
relata:

Este animal é tão forte que não pode ser capturado pela virtude dos monteiros, mas somente mediante 
uma subtileza. Faz-se levar uma donzela ao lugar onde se sabe que vai ele pastar e descansar. Quando 
o licorne a vê e sabe que é donzela, encosta-se no seu regaço sem lhe fazer mal algum e ali adormece. 
Vêm então os caçadores e matam-no no regaço da donzela. E se não é donzela, o licorne mata a rapariga 
corrompida e não virgem...(CUNHA, 2019, p.24). 

Observa-se na passagem acima a magia atribuída à figura do unicórnio, que nem mesmo os caçadores 
são capazes de capturar, a não ser pelo uso de habilidade e delicadeza de uma ação, utilizando para tal uma 
donzela. O unicórnio, animal maravilhoso, esteve por muito tempo acima da maldade humana, porém, logo 

4  https://artrianon.com/2017/01/18/obra-de-arte-da-semana-a-magia-da-tapecaria-a-dama-e-o-unicornio/. Essa publicação é sem 
fins lucrativos e reduz-se apenas como forma de ilustrar o texto.
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descobriu-se que, como todo ser desejado e desejante, também poderia ser capturado pelo próprio desejo. 
Assim, o unicórnio encontrava a morte digna de um ser mítico, que se diferenciava de todos os outros por sua 
pureza e encantamento.

            Entre tantos animais considerados valentes, o unicórnio se destaca por sua devoção à mulheres bonitas, 
bem como sua associação a noções como gentileza, força, beleza e orgulho, características essas que atribuem 
ao unicórnio um significado cavalheiresco, fazendo com que sua imagem fosse usada em muitos selos e 
brasões de cavalaria. É preciso que se compreenda as diversas simbologias que o unicórnio carrega ao longo 
dos tempos5. Etimologicamente, a palavra “unicórnio” se originou a partir do latim unicornis, que significa 
literalmente “um único chifre”. Também conhecido por licórnio ou licorne, este ser fantástico é considerado 
um símbolo de pureza, castidade e força, aparecendo nas narrativas medievais como um animal extremamente 
dócil e próximo das donzelas virgens. Um estudo mais aprofundado desse elemento ajuda a compreender 
melhor sua representatividade.

Por seu turno, no seu estudo, Couto denomina o livro-objeto de Maria Teresa Horta como obra de arte 
total, e se aproveita da centralidade do universo feminino do “fazer”, com a delicadeza e o silêncio das mulheres 
no ato de tecer, daí surgindo um elo entre escrita/tecer/feminino, do qual a obra de Horta faz evidência. Tudo 
que envolve o signo de Mnemosine será resgatado para compor a leitura do texto. Tão rica é a presença da 
figura feminina nas tapeçarias de Rilke que muitos estudiosos, em diferentes leituras, chegam a associar a 
dama a determinadas figuras históricas como Marguerite d’York6 e Marie Tudor7 enquanto outros escritores, 
num plano mais místico, vêem na mesma dama a representação da Virgem Maria, e no Unicórnio a figura de 
Cristo e da paixão. Ainda a respeito das múltiplas interpretações que resultam das tapeçarias francesas, J.P. 
Boudet acrescenta aos cinco sentidos presentes nas tapeçarias, já citados no início deste trabalho, o coração 
espiritual, que seria uma espécie de “sexto sentido, chamado a governar os outros cinco” (BOUDET apud 
COUTO, 2019, p.35).

           A expressão ut pictura poesis, escolhida por Silva para compor o título de seu ensaio, faz alusão à Arte 
Poética de Horácio, que significa “como a pintura, é a poesia”, definindo um princípio de similaridade entre 
pintura e poesia, em que Horácio ensina como atingir a perfeição poética. É a partir dessa relação que o poema 
de Horta será trabalho por Silva que, entre outras considerações a respeito do poema, comenta que A Dama e o 
Unicórnio é um projeto pensado ao longo de toda a vida da autora, que ficou fascinada pelas tapeçarias desde 
o primeiro momento que as viu, em Paris, por volta dos anos cinquenta. Afirma ainda que, a melhor maneira 
de ler o livro-poema é vê-lo e senti-lo como um objeto artístico isto é, como uma verdadeira obra de arte.

Silva, na tentativa de apresentar ao leitor o livro-objeto da poetisa, faz uma descrição sobre a 
construção do poema, deixando claro que existe toda uma preocupação estética visual na composição da 
obra, pois a intenção de Horta era mostrar, de imediato, a associação entre figura/desenho e literatura. Silva 
reforça que, diferente de outras obras, as páginas do livro-poema alternam-se apenas por imagens ou poemas 
e nestes últimos, as letras aparecem com diferentes tamanhos e disposições nas páginas (vertical/horizontal/

5  Assim como na Idade Média, a figura mítica dos unicórnios continua fascinando as pessoas na literatura e arte contemporânea. 
Livros famosos como a série Harry Potter, da escritora J. K. Rowling, e de outros escritores conhecidos, como Peter S. Beagle, 
Lewis Carroll e C.S. Lewis retratam a lenda dos unicórnios no universo criado para as suas histórias.
6  Foi a filha de Ricardo, 3.° Duque de Iorque e de Cecília Neville. Era irmã dos reis de Inglaterra Eduardo IV e Ricardo III.  
7  Foi duquesa da Borgonha como a terceira esposa de Carlos o Temérario, depois de ter estado noiva de Pedro 
de Coimbra, Condestável de Portugal, que chegou a lhe enviar um anel de noivado e cujo contrato de casa-
mento chegou a ser redigido.
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ziguezague), ou ainda imagens e poemas, respectivamente dispostos tal qual as tapeçarias. Dessa forma, 
segundo Silva, o poema estabelece o diálogo interartes, assim como um dia definiu Simónides de Ceos: “Muta 
Poesis, Ele quens Pictura”8.

         De acordo com a leitura feita por Silva, a Dama é uma mulher emponderada, pois exerce fascínio tanto 
no unicórnio quanto no leão. Entretanto, não é somente a Dama que detém o poder, o unicórnio também exerce 
um certo fascínio, também seduz. A própria Maria Teresa Horta faz a interpretação do mito do unicórnio dentro 
de sua poesia, revelando-o detentor de uma beleza inigualável que abala o comportamento das mulheres com 
sua presença, acrescentando, ainda, um elemento nunca antes mencionado por nenhum escritor: o unicórnio 
tem saúde eterna, o que o eleva ao simbolismo da eterna juventude, assim como descrito nos versos a seguir: 
“o Unicórnio faz parte dos mitos/ com uma beleza aturdida/ as vezes exangue/ ele tem o poder as saúde eterna 
[...] espalhando a desordem à sua passagem/ pois é das mulheres” (HORTA apud SILVA, 2013: [s. p]). Silva 
ainda menciona os escritores que já se debruçaram sobre as tapeçarias francesas, citando nomes como Jean 
Cocteau, Erza Pound, Rilke, Maria Lúcia Dal Farra e tantos outros cuja essa obra artística do século XV já 
serviu de inspiração. Aproveitamos para citar Tracy Chevalier9, que escreveu o livro A Dama e o Unicórnio 
(2006), também  inspirada nas tapeçarias do Museu de Cluny.

           Outras características apontadas na obra de Horta é a presença de várias vozes representada por uma 
Dama. Muda-se levemente a expressão da face de uma para outra, fato provocado pela presença do Unicórnio, 
que é detentor, como já se disse anteriormente, de um pode capaz de influenciar o comportamento feminino 
intrinsicamente. Uma outra característica observada é a descrição das várias personagens que permeiam as 
tapeçarias, desde os animais até o pintor que compôs a obra de arte. Há, ainda, aqueles que não estão presentes 
na tapeçaria, mas que a poetisa, com sua habilidade poética, acrescenta criativamente, como a Medusa a 
dialogar com o Unicórnio, os anjos e uma ninfa, enriquecendo ainda mais o livro-poema. A forma como o 
poema se apresenta nas páginas do livro é um referencial que ganha destaque: cores, espaços em branco (que 
podem funcionar como recurso do não-dito), imagens, poesia, recorte e tantos outros recursos utilizados de 
forma harmoniosa por sua criadora-tecelã das palavras.

Não nos resta dúvida de que tanto as tapeçarias francesas quanto o livro-poema da escritora portuguesa 
se complementam enquanto poesia e obra de arte, atingindo a máxima do conceito de Poiésis que, em sua 
origem é sinônimo de criação, é exprimir a criatividade através do sentimento. A nosso ver, apesar de tudo 
que aqui foi mencionado sobre a obra de Maria Teresa Horta e tão cuidadosamente exposto pelos três autores, 
tudo mais que se disser sobre a obra A Dama e o Unicórnio  não será o bastante para descrevê-la. Somente a 
leitura da mesma poderá proporcionar a beleza da obra poética e as sensações que a ela pertencem. Nenhuma 
palavra, por mais perfeita que seja semanticamente, será suficiente para transmitir tudo aquilo que ela pode 
representar em sua totalidade. Desta forma, a obra de Horta cumpre sua função dentro da literatura e das artes, 
tal qual pregou Horácio: “Dulce et Utile”. 

8  A afinidade entre as duas artes já fora mencionada por Plutarco, o qual atribuiu ao poeta Simónides de Ceos o dito segundo o qual 
a pintura é poesia calada e a poesia, pintura que fala. PLUTARCO - De gloria Atheniensium. 346 F. Na mesma obra (17 F - 18 a), 
Plutarco esclarece ainda que tal comparação se baseia no facto de pintura e poesia serem, supostamente, imitações da natureza, prin-
cípio este que se revelaria fulcral nas reformulações sofridas pela analogia entre ambas as artes ao longo da Antiguidade clássica. in 
E-DICIONÁRIO DE TERMOS LITERÁRIOS – Ut picturapoesis. Lisboa: Carlos Ceia . [consult. Jun. 2019] Disponível na Internet.
9  Escritora americana, autora, entre outros, de Moça com brinco de pérola (2002).
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Poemas
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A preciosidade das pequenas coisas

(Aisha Emanuelle, Fernando Pedroza/RN)

Olhar para uma flor
Refletir sobre a vida
Ver o sorriso de uma criança 
Ao se sentir acolhida

Assistir um filme
Ficar feliz por ganhar um jogo
Conversar com as amigas
Passar o dedo no bolo

Ir para a escola
Sentir o cheiro de pão da padaria
Acordar escutando os pássaros
Com sua linda melodia

Ler um livro
Sentar na calçada
Visitar os avós
Dar boas risadas

Tudo que fazemos
São pequenas coisas da vida
Simples, porém marcantes
Precisam  ser  sempre vividas.



 

 REVISTA BARBANTE - 158

SONHO DOS ACORDADOS

Por Ana Paula de Oliveira Gomes

anapaulace@uol.com.br

Sem mais demora,

Muito mais que sujeito e método

Educar é inspirar para o agora.

Aplausos ao ensino que robustece o idioleto

Aprendamos com o novo, com o velho, com o sábio

Para Paulo Freire, não existe analfabeto!

Viva a estante plena em alfarrábio

Salve cada fio branco completo

Só não envelhece quem morre!

Somos almas em busca de luz...

Aurora a despontar conhecimento que corre

Na dignidade, que toda vida conduz. 

Não se ensina - em livro - a real didática

Vida é rio, movimento
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Inexiste aprendizagem estática

A educação traz pertença, merecimento

Farol de luz e redenção

Patrimônio vivo de qualquer país.

Ofertar oportunidade, eis a constante aspiração

Ignorância, em sã consciência, nação alguma quis!

Urge formar gente

Motivar para a moralidade 

O ser humano é o que sente...

A liberdade sempre rimará com verdade!

O real saber desafia ação

Espanta-se com a existência

Alegra-se ao compartir o pão

O bem da vida, natural essência

Presente a educação, vivente a esperança

Singela flor a brotar em tórrido chão.

Educar é bem-aventurança

Semente alada a germinar valiosa plantação 
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Somos nordestinos, brasileiros somos

De mão dada erguida

Muita barreira transpomos

Os grilhões da ignorância perfidamente vendida…

A educação: sonho em verso, quebrantará! 
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Tercetos – autoria de Carlos Eugenio Vilarinho Fortes – advogado e poeta – da cidade de 
Palmeira das Missões, RS. Email: carloseugeniovilarinho@hotmail.com

tentação

um desejo mudo

e grudo

no teu corpo miúdo

epifania

cada verso

epifania

fez-se luz da poesia

um poeminha redentor

era a norma

salvar a mocinha

na noite morna

um poeminha adverso

 

já reconheço

hoje

é ontem do avesso
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súmula

em suma

duvido

do verso comprido

antes do esquema

antes do esquema

cada poema

é apenas um poema

metralhadora

silêncio

metralhadora

é gente sonhadora

palavra

na origem do poema

a palavra

foi ama hoje é o tema
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maria-chiquinha

eram duas marias

chiquinhas

e um vestido engomadinho

verso caro

verso caro

barriga vazia

gramática e azia

a urgência do belo

na perspectiva do belo

a borboleta

aceita o seu fugaz libelo

a moça das poesias

o que ela vendia

me atraia

cada verso uma serventia
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de muda

sempre de muda

levo só

um galho de arruda

bruxinha

caiu da vassoura

a bruxinha

que voava baixinho
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Aprendiz da vida

Como o Rei Davi fez outrora 
Queria cantar com emoção 
Assim como o Rei Salomão 
Compor lindo cântico agora

Fazer verso e rima sonora 
Com um tema afrodisiano 
Pra te dizer como te amo 
Que és a minha bela aurora

Queria em meio a emoções 
Poder fazer muitas canções 
E te oferecer minha amada

Ser eu em minha vida feliz 
E ser na vida um aprendiz 
E que a paz seja proclamada

Daniel Bezerra
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Fim de ciclo

Eu vivo desta incerteza 
Detesto a monotonia 
O que me dava prazer 
Hoje traz muita agonia

Na vida nada é infinito 
A mudança é positiva 
Há que saber dizer não 
Aquilo que te faz sofrer 
E dá a volta por cima

Na hora da decisão 
É preciso ter coragem 
Não há nada a temer 
Mas sim necessidade

Quando fecha o ciclo 
Se inicia nova viagem 
É preciso seguir firme 
Em busca da felicidade

Daniel Bezerra
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Fim de tarde

Os versos fui compondo 
Criando a minha poesia 
E com versos respondo 
Deixo eu a melancolia

As lembranças quisera 
Segredos que guardei 
Do amor de primavera 
Que em mim eternizei

Fim da tarde me ponho 
Lembro ruas que andei 
E o teu rosto risonho

Com rosas que ofertei 
Despertei do meu sonho 
Sonho que não sonhei

Daniel Bezerra
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Poemas para Manoel de Barros, em comemoração ao seu 102º aniversário 

de nascimento dia 19 de dezembro. 

Com palavras se podem multiplicar os silêncios.

Manoel de Barros

Na palavra posso tudo,

crio e recrio poesia:

caracol tem dom de nuvem,

girassol quer vaga-lume,

e no olho da garça brota o dia.

No arrebol da palavra

nasce o silêncio

e a vitória-régia segue nua

rainha da noite 

branca de lua.

No verso

rio e serra.

Na rima

a cigarra cala.

E no hálito do peixe

um ipê amarelo lambe a primavera.

Diana Pilatti
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Tudo é matéria de poesia.

Manoel de Barros 

a palavra adoece o poeta

febril desrima

e jaz poesia

decompõe sua essência 

descoisa

e desexplica a vida

pega outra palavra

estica entorta torce

na entrelinha descobre

a palavra-desserventia

Diana Pilatti
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Deixei uma ave me amanhecer.

Manoel de Barros

 

 

Manoel acordou cedo. 

Foi até o portão 

e pregou o letreiro

pintado a dedo: 

Aceita-se entulho para o poema.

 

As pessoas do Branco vilarejo, 

riam dele: 

- Velho louco, 

bebeu tantas palavras 

que não dá conta do desassossego! 

 

Manoel nem aí. 

Sabia da entrelinha das coisas:

- Tudo é matéria para poesia 

e cuidado onde pisa!

Era o que sempre dizia. 

 

Chegava sorridente,

lá pelo meio-dia,

na bolsa de estopa suas relíquias:

Uma lata com gotas de sol,

Duas cascas de cigarra beijadas de orvalho, 

Uma concha brilhando visgo e lesma

e muitas outras coisas passarinhais. 
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Assim Manoel seguia

seu sacerdócio ou profética sina

de arrancar de dentro do nada

a mais bela poesia.

Diana Pilatti

Diana Pilatti Onofre. Nasceu em Foz do Iguaçu (PR), e veio ainda menina para Campo Grande 
(MS). Formada em Letras pela Universidade Católica Dom Bosco e Mestre em Estudos de 
Linguagens pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. É Professora da Rede Estadual 
de Ensino de MS desde 2007, escreve poesia em seu blog Pré-Livre: dianapilatti.blogspot.
com.br e nas redes sociais @dianapilatti
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Velejando

 
Aprendi a não contar os dias 
Bem como as horas de solidão 
Apenas canto a melodia da vida 
Vibro com os pássaros e os amantes 
Que se doam ao infinito, em voo 
Pinto-lhes um céu azul 
Compondo versos para que dancem 
Os seus corações 
Nas alegres ondas de suas almas 
Bordadas pelas marés vivas 
De quem ama e é amado 
Enquanto eu, deito os meus olhos 
( Olhos duma esperança calma e santa!) 
Ao mar da eternidade 
No qual veleja o meu amor 
          

                                                                   

Eneida Cristinna
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Memórias de uma rosa

 
Serena, acolhe em si 
Pequena lágrima caída dos céus 
Orvalho de saudade 
 
 
Ao longe, melancólico canto 
De um pássaro que se foi 
A cantar nas nuvens 
 
... 
 
Até o dia em que a rosa 
Se desfizer no arco-íris 
 

Eneida Cristinna
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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 sussurros, 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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Me nina

Erica Burguinhão

Quando o mundo me cobra por ser mulher

É nos teus braços que eu encontro refúgio

Deito mulher, durmo menina

E você me nina até o amanhecer.

Dentro dos sonhos te percebo sem capa, sem casca

Ali não precisamos de nada

Só seu olhar me basta

Disfarça diferenças

Conserta desavenças

Recarrega as energias que eu perco quando estou longe de você.
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Fim do Dia

Em pleno pôr do sol

Eu vi a luz do dia

Sempre danço ao fim da melodia

Bamba como as cordas de um violão

Nunca estou sozinha com a minha solidão

Nunca estou sozinha com a minha solidão

 
Um pisca pisca desarranjado

No meu coração descompassado

Minha poesia reflete

Em um poema ultrapassado

Minha poesia repete

Em um verso relaxado 

 

Maria Gabriella, 31/05/2019
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Pelas janelas do trem

Pelas janelas do trem

Eu posso ver o sol se pôr

Janelas riscadas

Corações cheios de torpor

Eu moro na cidade mais paulista

Onde não há tempo para o amor

E é só pelas janelas riscadas dos trens

Que quase se vê o sol se pôr

Maria Gabriella 03/10/2019
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Pelas janelas do trem

Pelas janelas do trem

Eu posso ver o sol se pôr

Janelas riscadas

Corações cheios de torpor

Eu moro na cidade mais paulista

Onde não há tempo para o amor

E é só pelas janelas riscadas dos trens

Que quase se vê o sol se pôr

Maria Gabriella 03/10/2019
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Dialogando com o espelho

Ele era jovem, mas não era tão jovem.

Já ouvira Os Beatles e o Bon Jovi;

Como Cazuza, Cássia, e o Renato

Não gostava deste sistema de cobras e lagartos

Lembra bem dos cães e gatos na esquina,

E daqueles “meninos e meninas”.

Ouvia “o bêbado e a equilibrista” Elis Regina.

Guardava uma fotografia esquizofrênica na carteira

Era uma formiga, mas vivia como uma cigarra.

Tocava no seu peito sem respeito “À noite” 

A nona sinfonia de Van Beethoven

Gostava do número noventa e nove

E sem cena encenou seu melhor papel

Com riscos, sem beijos e cem céus.

Leu Platão, Leminski, Cervantes e Shakespeare.

Resolveu suas equações e decorou o valor de Pi.

Ouviu Seixas, Marisa Monte e Tiê.

Ele não era eu, mas eu era ele.

Aprendeu “quase sempre sem querer”

A olhar o barco afundar

Tanto velho jovem quanto jovem velho

Pôs-se independentemente a amar.

JUNNEY, J. 

(Graduado em Filosofia - Licenciatura - pela UERN, Discente do Curso de Licenciatura em História da UFRN.)
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Vontade

No pesadelo em que vivi acordado

Vi anjos, arcanjos, demônios e o diabo.

Estavam numa eterna orgia 

Irônico, ah ironia,

E o Pai levantando do seu trono

Sem qualquer agonia

Dançando com seu pupilo

O mais belo e querido

Escolha uma categoria e ria

Seja ao menos uma poesia

Ou vulgar ou contundente, 

Mas, lembre-se do onipresente. 

Na sala do além

Fazendo o que bem entende

Aja igual ou diferente

Mas, faça o que lhe convém.

JUNNEY, J. 

(Graduado em Filosofia - Licenciatura - pela UERN, Discente do Curso de Licenciatura em 
História da UFRN.)
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Coisas que você só ver em um e em um milhão

Gosto do sorriso indeciso da Mona lisa.

Da puberdade inalcançável do Peter Pan

Gosto de escrever 

Da masturbação verbal

E de ser clichê 

Gosto do quadro de Van Gogh

Aquela esquizofrenia não perpassa o meu retrato

Indo além transcendo sem tocar em Deus

E não gosto de gostar

“Amar ou não amar? Eis a questão.”

Se acha doutor e não fez à lição.

A porta ainda está aberta

Mas, não deixo ninguém entrar

JUNNEY, J. 

(Graduado em Filosofia - Licenciatura - pela UERN, Discente do Curso de Licenciatura em 
História da UFRN.)
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O luar

                                                          Odair Martins

No chão de estrelas 

A solitária Lua desponta.

Com ela o frescor da noite propicia desvelar 

o corpo. 

O coração desfalece...

Acelera

Em ritmo frenético.

Chora 

Compulsivamente em silencio.

Apenas uma voz soa,

A garganta seca

Entoa...

Destoa...

Os olhos estão secos 

Lágrimas nos olhos já não existem...

A testemunha ocular 

Sobre as cabeças 

Deixa no chão o movimento rastejante. 
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A voz rouca pela dor 

Dá lugar as trepidas batidas do coração.

E o gélido ar faz-se harmonia com o chão estrelado

Onde a solitária lua paira sobre a fonte 

Que destoa o coração.
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Ao morrer uma árvore, morremos nós. 

Quando uma árvore morre

Morrem com ela almas tantas

Joaninhas, cigarras,

os pássaros já silenciam

apagam-se os pirilampos.

Quando morre uma árvore

morrem com ela

voos de borboletas,

flores azuis, amarelas, brancas.

E ao vento pelas folhas

seus segredos,

suas esperanças.

Quando morre uma árvore

desaparecem as chuvas

o frescor da brisa,

a sombra que nos refazia.

Ao morrer uma árvore 

morre com ela 

um pouco da nossa alma,

uma parte da nossa história,

toda nossa euforia.
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Quando morre uma árvore

quase tudo morre dentro da gente

só resta a poesia, 

o desejo doce dos frutos

o sonho de ver natureza

brotar em solo fecundo.

E que outras árvores 

brotem na beleza

para nos fazer reviver

com a doce certeza:

Para existirmos

é necessário que muitas árvores

nos enverdeçam..

Paula Belmino
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Borboleta solitária

Era só ela

a pequena borboleta 

de cor amarela.

A asa terna

Delicada

Leve e singela.

Uma borboleta 

Solitária e bela 

Num voo só dela.

Era apenas ela, 

A borboleta amarela.

E sozinha, com sua luz 

fez nascer a primavera

Paula Belmino
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BONECA DE PANO 
  
 

Minha boneca de pano, 
De “bruxa” mamãe chamava. 

Eu juro, não há engano, 
Como uma filha, eu a amava. 

  
O vestido, um lindo modelo 

Enfeitadinho de fita, 
Outra fita no cabelo. 

Ela era mesmo bonita! 
  

Tinha dedinhos nos pés 
E nas mãozinhas também, 
Nos dedinhos, dois anéis. 
Lembrar dela me faz bem. 

  
 
 

Rosa Regis
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BONECA DE MILHO 
 
  

Minha boneca de milho 
Com seus cabelos de fogo, 

Pra mim, tinha todo o brilho! 
Com ela não havia jogo. 

  
No roçado, ela enfeitava 

O verde da plantação 
Com o cabelo, que brilhava 

Ao sol quente do Sertão. 
  

Era a minha companheira 
Para brincar de casinha 
Ou de outra brincadeira. 
Era, pois, minha filhinha. 

  
Saudades tenho de ti 

Companheirinha querida! 
Com o tempo não te esqueci. 

És um marco em minha vida. 
  
  

Rosa Regis
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Boa noite à lua 
 
 

Saio à rua, olho as estrelas, 
Que lá no alto brilham 

Piscando para mim. 
 

Meus olhos, cansados e sonolentos, 
Guarda tão belos momentos 

E fecham-se devagar. 
 

Amanhã será outro dia. 
 

Amanhã a lua tornará a brilhar. 
 
 

Rosa Regis
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CANÇÕES INFINDAS

Entre as canções infindas

Há ainda pausa na poesia,

Tantas ausências, poucas vindas,

Tempo velho, sonho novo.

Não me reconheço, nem lamento

Somos tão plenos nas fotografias...

Hiato de tanto silêncio,

Sons serenos roucos,

No timbre do que eu não digo.

Entre sujeito e o complemento,

O que se guarda é bem pouco,

Sentimento que não tem sentido.

Canta que o sonho intenso acende,

Desperta na palavra o que sente,

Encantado com o que o canto expressa.

Canta tudo o que nega, se entrega!

Canta o instante incerto do tempo que resta,

Do canto do pássaro ao som da orquestra.

Canta, canta que o mundo acorda,

Cifra que alimenta e cura,

Devora os acordes das horas,

Segue a partitura da vida,

Da treva, a luz desperta, seduz,

E a eterna música aflora.

Valéria Pisauro
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FAROL DO SERTÃO

Mandacaru de três quinas,

Vela florida que ilumina,

Ventre d’água guardiã

Ora espinha ora cicatriza,

Em cada primavera anuncia, 

Chuva tímida temporã.

Amante das noites quentes

Faz que não sente,

O beijo ardente da dor.

Divino moinho de destino, 

Em seu caminho, nasce espinho, 

Tarde se abre, anoitece flor.

Revida a vida sem certeza,

Da seca faz sua poesia,

No solitário silêncio da serra.

Prece que a natureza oferece,

Carícia que fere a pele, 

Abraça a rudeza da terra.

Ilha florida, farol do sertão,

Tece tom de despedida,

Semeia estrelas no chão.

Da eternidade faz presença

E amanhece um novo dia

Em forma de canção.
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Quantas quinas são precisas

Para que se reconheça 

Que a mesma vida avulsa

Nasça, evolua e cresça?

Quantas vidas são precisas

Para a existência que pulsa?

Valéria Pisauro
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ILÁ EM MIM

Não sou kikombo, kizumba, nem cabinda,

Não sou tribalista, sou bravura, sou luta,

Mistura de etnias da floresta-guardiã.

Sou voz que solta o grito não contido,

Que vem das bocas famintas 

Dos meninos, das mucamas, 

Amas-secas de coxas pretas,

Dos homens negros, dos mestiços,

Sou África libertária que o mar sangrou!

Mãos acorrentadas, pés descalços,

Já trilhei tantas estradas, 

Na alma trago marcas ancestrais.

Meu destino cruzou mares,

Página ainda vida da história,

Angola, Guiné, Tupi,

Reluz Quilombo de Palmares,

Acordai todos os Zumbis!

Tambores tocam o refrão,

Rei Congo caminhos de fé,

Encantos de todos os santos,

Candomblé, Iorubá, Afoxé. 

Salve, meu orixá!

Maracatu, Boi-Bumbá, 

Baião, Lundu, Blues e Jazz.

Salve, filhos de Oxum, 

Saravá, axé!
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Ginga, ginga, ginga ligeiro, gira no ar

Capoeira da Abolição.

Música que o tempo retumba,

Liberdade, alforria, raiz,

Atabaques, tambor, zabumba, Zumbi.

A beleza que espelha graça nesse chão,

Cor da raça do sangue de quem é irmão!

Valéria Pisauro
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MUNDO-OCEANO

Fim da tarde castelos de sal 

No azul papel sem fim

E o corpo anseia ser barco,

Aportar em seu leito.

Ouvir a canção de ninar

Maré represada em mim.

Ondas embriagadas guardiãs

Armadilha de vidas onduladas

Saborear a beira e o mar

Maravilha do sol cigano 

Acaricia as costas da manhã

Das águas do mundo-oceano.

Canto versado do vento 

Palavras afogadas ao tempo

Caminhos tantos salgados, amargos

Repousam na areia molhada

Enseada de nova estação

Divina invenção, saber nadar.

Valéria Pisauro
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Flor de Chanana

Resiliente  chanana...

Ordinária  e  abundante. 

Recalque nativo, malvisto. 

Mato sem valia.

Carpida, ceifada e cuspida ...

Nem ao menos soluçada...

Golpes  de  foices  e enxadas primitivas!

Sucumbe?

Desabrocha, rebrota  agressiva e resistente.

Em nenhum  cativo canteiro plantada.

Espontânea  entre gramas  e importadas flores.

Reluzindo insistente e bela,

No sopro marinho de setembro.

Ao meio-fio, quedam,  posseiras, suas dores.

Amarelo-sol  o ano inteiro, Símbolo-pétala ,

 torto e desprezado  da  Cidade Natal.

Igualmente assim é sua gente simples....Desajudada ...

Espremida  por forasteiros endinheirados,

Engalfiando  a terra  com o direito de se ter.

Aventureiros, exploradores, “maldesavisados”.

Aos nativos  e antigos ... apenas  a resiliência de permanecer 

Pátrio  solo,  elitista... segregado, especulado , 

Vertiginosamente vertical e estupidamente caro.

Vera Azevedo  - set 2013
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Poemas da Mata 

A Formiga

Vai-te ter como formiga, ó preguiçoso, observa seu proceder e 
torna-te sábio ( 6,6). Livro dos Provérbios. 

Sempre apreciei as formigas. A sua organização e labuta. Conseguem levar um peso maior que o do próprio 
corpo. As formigas formam uma sociedade ideal. O formigueiro é uma das construções mais perfeitas do 
universo. No cérebro da formiga existe em torno de meio milhão de neurônios. O homem não consegue 
organização tão perfeita. As formigas vivem porque trabalham. A pequena formiga é mais sábia que os 
sábios (Livro dos Provérbios 30,24). As formigas estavam ligadas aos deuses, para os romanos. Eram 
consideradas símbolos da fecundidade. 

Com as palavras os homens já conseguiram proezas inimagináveis. Alguns já tentaram fazer do formigueiro 
um poema. Não saiu tão bom, mas foi o homem.

Podemos embaralhar as letras que fazem o formigueiro. Com as letras podemos fazer palíndromos. 
Anagramas. Enganar. Brincar, até. Com a a vida é diferente.

Podemos confundir as palavras. Podemos até sangrar com as palavras. Mas não podemos construir o 
formigueiro.

Será arte?
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A Língua

A Língua é nossa identidade

A Língua é a alegria dos homens 

A nossa também é feita de suspiros

Arrastando luxúria e dizendo loas e palavrões

Fala um dos mais belos idiomas e diz saudades

Peregrina, carrega consigo a voz de três raças tristes

Juntando a todos nos no mesmo tronco do ão. 

Carregando a poesia de todos os desejos 

A melancolia que teima em não deixar 

E a exaltação com que toca o nosso céu.

Da Mata
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A Mata

A mata é fechada e devastada pelo machado 
Ao corta-la fica encravado enquanto espera
Para ferir a próxima. 
Da mata pulmão a vida o fruto a sombra e o leite.
Matéria prima para uma bela escultura que pode ser
Sensual, decorativa ou utilitária. 

Da Mata
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Gonzagão

A terra é exsicada 

E ele o nosso rapsodo

O chão partido curtido

Por cactáceas 

Ser tão forte de 

Beatos e cangaceiros

Cantadores, Sanfonas 

E violeiros.  

Salve meu Sertão 

Luiz

Lua

Gonzagão

Da Mata
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Acarinhando o tempo 

O tempo ampulheta não é o tempo

 da paixão

O tempo que passei sem você

 não tem tempo. 

Agora é madrugada e seus lábios vermelhos 

Estão vermelhos

É um sinal a dizer.

das estações em tuas faces plantando horas.  

Da Mata
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Agregue valor

Ao seu

Feriado

Ao som do samba

Sinta saudade

É tudo vago

A VIDA É ÁVIDA E ÚNICA 

 Faça você a sua novela

Namore

Não espere uma love story

Nem tema pelo final 

Faça assim mesmo na dúvida

Não repita o mesmo dia 

agregue valor 

Para depois ter saudades 

QUEM sabe sua vida seja mesmo um dramalhão

Ou uma SÉRIE NO AR?

Da Mata
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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 Português-
Inglês 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

Verão - 2019
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Apresentação

Este dossiê pretende trazer um pouco das vozes das mulheres potiguares 
com temas variados deixando as poetisas à vontade para escreverem o 
que desejarem e sentirem inspiração. Também traz cordéis, crônicas e 
cartas para quem desejar aventurar-se em outros gêneros literários.

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 quarto 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.

Desejamos a todas as alampeanas um feliz Ano Novo!

Boa leitura!

Rosângela Trajano
Editora
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Cordéis
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MULHER QUEM TU ÉS?

Sou  a vida, que vida gera

Sou  remédio na dor

No frio sou cobertor

Sou fortaleza

Sou equilíbrio na  fraqueza

Sou mãe, esposa , profissional

Sou dona de casa

Sou elegante e auto astral

Sou mil e uma nesse  mundo surreal

Sou braços longos para afagar

Empatia para liderar

Sou lágrimas à rolar

Sou discrição ao secar

Sou o coroamento natural

Da bela obra final

Esculpida por Deus

E perfeita aos olhos Seus

Sou Mulher que sabe o que quer

Com responsabilidade, respeito

Amor e fé.

Marilene Gomes
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SETE FILHOS A SEMANA TEM

A semana é uma família

Sete filhos ela tem

Cinco vão a feira

Pra dois isso não convém

Gostam só de descanso

E de um bom  lazer também.

Segunda vai à escola

Só quer na roda ficar

Saber do final de semana

Pra onde foi passear,

Brincou ou assistiu tv

Ou foi pra igreja rezar?

A terça só quer arte

Uma ótima diversão

É assistir um filme

Na nossa televisão

Que ensine algo de bom

E desperte a reflexão

A quarta chega com tudo

Quer movimento e ação

Não quer vê ninguém parado

Bata o pé e bata mão

Mexa pro lado e pro outro

Pula alto desse chão.
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A quinta mistura tudo

Faz salada do saber

Mistura números e cores

E as letras do abc

Ensina sobre valores

Regras do bom viver.

A sexta é só alegria

Arte, música e literatura

Nos momentos culturais

Viajamos na cultura

Fazemos apresentações

Teatro e releitura

Chegou enfim o sábado

Momento de descansar

De ler um bom livro

Uma música escutar

E junto com a família

O caderno revisar

O domingo é bom demais

Alegria e diversão

Pipoca no cinema

Ou filme na televisão

E esperar a segunda

Com muita disposição.
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Aproveite essa família

Meu menino e menina

Cada dia é importante

É desafio que fascina

A construir uma vida

Como a escola ensina.

Marilene Gomes
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SALVEM NOSSO FUTURO

SALVEM NOSSA AMAZÔNIA!

Eu  ainda sou criança

Mas já sei observar

Tô vendo muita maldade

Vejo a Amazônia  chorar

Ouço seu grito de socorro

Vejo ela se queimar.

Meu coração tá aflito

Com tanta destruição

Os índios perdendo a terra

Animais mortos no chão

E a fumaça cobrindo

É muita devastação!

Chega de desmatamento

De tanta  corrupção

Com o patrimônio público

De toda uma nação

A floresta não é sua

Tire essa suja mão !

A floresta é de todos

Excelentíssimo presidente

Às plantas, rios e índios

Pertence ao meio ambiente

Então invista em proteção

E mostre que é inteligente.
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Salvem nossa Amazônia

Não deixem ela morrer

Ela é o pulmão do mundo

Que oxigena você

E todos os seres vivos

Não podemos desaparecer!

Cadê os governantes?

Cadê a constituição,

Que garante a natureza

Recursos e proteção?

Seus governantes respeitem

Nossa floresta e nosso chão .

Não quero mais sentir medo

Quero ter o meu futuro

Colorido e perfumado

Com direito a ar puro

Quero a floresta feliz

Quero luz e não escuro.

Por isso vamos lutar

Nossa floresta salvar

Combater toda maldade

De quem a quer usurpar

E com amor e justiça

Vamos o fogo apagar.
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Minha Amazônia querida

Cheia de tanta beleza

Você é nosso patrimônio

Nossa maior riqueza

E eu como criança

Lutarei por sua defesa.

Essa criança encerra

Com desejos varonil

De vê adultos humanos

Recuperando o Brasil

Vamos todos dar às mãos

E sarar nossa mãe gentil.

Marilene Gomes
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“VÁ PARA CASA, AME A FAMÍLIA”

1

Leitor, não vá cansar

Desta minha descrição,

Peço que leia, espalhe

A nossa compreensão

Dos conceitos de família

Discutidos com educação.

2

Família não nasce pronta,

Não se faz de qualquer jeito,

Se constrói de pouco a pouco

Com afeto e respeito

Seja qualquer formação

Só o amor faz o conceito.

3

Aqui descrevo também

Do que li e estudei

Mas é importante falar

Do que me interessei

Ver alunos escrevendo

Das famílias o que pensei.
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4

Muito que escrevo aqui

É das atividades que vi,

Confesso que estudei

Mas tudo que eu já li

não se compara com isso

O tudo que descobri.

5

Já escutei palestrantes

Dando sua descrição

Que tem família informal

Com estável união

Tem a matrimonial

Casou-se e fez formação

6

Tem a monoparental

Um dos pais um filho tem

Tem pais separados com filhos

A reconstituída também

Vivendo com harmonia

Sua família mantem.
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7

Tem a unipessoal

Apenas uma pessoa

As vezes foi que perdeu

Não pode ficar atoa

Tem um lar e é família,

Está na mesma “canoa”.

8

Tem a família mosaico

Essa é monoparental

Juntando outras famílias

A se agregar é o normal,

Pode nessa formação

Não ter somente um casal.

9

Existe a paralela

Ou de simultânea chamada

Vive duas relações

Na vida do camarada

É casado e é estável

Não assume de fachada.
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10

Uma muito interessante

É chamada eudemonista

É formada por afeto

A solidariedade é vista

Só busca a felicidade

Ser um lá é a conquista.

11

Tem a homoafetiva

Formando belo casal

Se adotarem filhos

Viram homoparental

Existem diversos tipos

De formação conjugal.

12

Para entender o conceito

Ter melhor compreensão,

Eu vou escrever frases,

Escritas com o coração

Foram crianças de itaú

Mostrando sua visão.
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13

Foi perguntado a elas:

O que é família pra você?

Tivemos várias respostas

Sem preconceitos, pode crer!

Família é convivência

Vamos já compreender.

14

Família tem divergências

Mas tem carinho e amor,

O modelo não importa

Seja qual arranjo for

Família é quem amamos

Na alegria e na dor.

15

Me falaram que família

É viver com união

É viver no mesmo teto

É as vezes ter irmão

É estar com quem amamos

Seja seu sangue ou não.
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16

As crianças escreveram

Que os modelos atuais

Confundem suas cabeças

Com separação de pais

Que ficam com divergências,

Brigam por coisas banais.

17

Pediram para aceitar

Do jeito que elas são

Respeitar cada escolha

Ter amor no coração

Diminuir os conflitos

Agir com educação.

18

Que o importante é laços

As ligações de amizade

Não existe a perfeita

Essa é uma verdade.

É instituição importante

Base pra sociedade.
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19

São ligações de amor

Pelo espírito unida

É a parte da vivência

Da forma constituída

Que teve escolha ou não

É laço que une vida.

20

Família é quem ensina

Respeito e honestidade,

É quem dá educação,

Mostra da vida a verdade.

A se sair de conflitos

A zelar a liberdade.

21

E para concluir conceitos,

Do que a família comunga,

Já falaram outros sábios:

Que é barco que não afunda.

Se a base for respeito

O amor se aprofunda.
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22

Um dia perguntaram

A Madre Tereza de Calcutá

O que se pode fazer

Pra promover, a paz “mundiá”?

“Vá para casa, ame a família”.

Melhor resposta não há.

23

Convido vocês copiarem

Essa tão bela resposta

Sem importar o modelo

A forma que foi composta

É importante respeitar

Isso é bom, qualquer um gosta.

Magaly Holanda
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Crônicas
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DE NOVO É DEZEMBRO...

De novo é dezembro. Mês que durante muitos anos, era motivo de muita festa e alegria. Logo no início do 
mês procurava o cd de Simone e já começava a ouvir “Então é Natal” ...  As ruas ganhavam novas cores, 
independentes de estarem ou não ornamentadas. O clima de alegria pairava no ar. Minh ’alma transbordava 
de contentamento. Depois de maio, era o mês mais esperado. Mas vieram as perdas. As partidas carregadas 
de adeus e nunca mais e dezembro foi perdendo o brilho. O vermelho vida/paixão foi cedendo lugar ao 
cinza e, sem que eu me desse conta, esse ano não ouvi Simone. Não preparei minha casa interior para viver 
esse período tão rico e significativo no calendário cristã. Dezembro passou sem grandes surpresas. Por dever 
de justiça devo confessar que vivi momentos muito felizes. Participei de alegres encontros com amigos e 
familiares, mas faltaram muitos, tantos que o espaço vazio pareceu maior, na verdade, pareceu gigante. Um 
gigante que parecia querer engolir as presenças, tão amadas e queridas. Talvez porque apesar da alegria do 
reencontro, dos abraços efusivos, ainda pairasse uma nostalgia estranha dentro de mim e, junto com ela, uma 
vontade enorme de arrancar essa dor que me acompanha, esquecer essa decepção que levou de mim o sim 
do para sempre, sarar essa ferida que reabre ao amanhecer de cada dezembro. Como eu queria que dezembro 
fosse apenas mais um mês de expectativas, promessas e festas! Momento de aguardar o nascimento do Menino 
Deus com o coração cheio de ternura e promessas de amanhãs mais amenos! 

Em alguns momentos a saudade é tanta que tento congelar a vida. Deter o relógio e parara as horas. Mas 
tudo que consigo é perceber que, apesar de mim, o tempo continua passando e, indiferente a minha dor, a 
vida acontece e cobra atitudes. O passado virou silêncio que, misturado ao barulho das lembranças, grita nas 
esquinas da alma e ecoa pelos becos da saudade, enchendo de vazio os espaços de minhas desadormecidas 
memórias. Sei que tudo isso já deveria ter sido superado, mas a gente não governa as lembranças. Não há uma 
estação onde possamos desembarcar esse pedaço perdido junto com aqueles que partiram sem nos levar. A 
mala desfeita não traz de volta a felicidade perdida. Os presentes guardados não saciam a fome de presença. 
Tudo isso eu sei. Aprendi tentando apaziguar a dor e secar as lágrimas, mas ainda não consigo praticar o tão 
necessário exercício do esquecimento. Como esquecer aquilo que faz parte de nós? Como deixar no passado 
o que nunca saiu do presente? Como fechar os olhos e não pensar naquela cena de traição que colocaria fim 
em uma longa história de amor? Como não lembrar do irmão sepultado em pleno natal? Sim, eu sei, isso é 
(ou deveria ser) passado, mas essas lembranças, doridas e permanentes, voltam mais fortes no Natal. Festa da 
família. O sagrado espaço para convivência dos afetos. Momento para estreitar os laços. Refazer os caminhos, 
repensar metas e analisar as escolhas, sempre pensando em ser mais família, ser mais presente, ter mais tempo 
para ser filho, irmão, pai, mãe, amigo... Mais que uma mesa farta precisamos de um coração aberto, generoso, 
cordial e disposto a perdoar, a nós mesmos e aos outro. Mais que dar ou receber presentes, precisamos ser/
estar presente na vida das pessoas. Mês em que nos tornamos mais sensíveis e queremos ficar mais próximo do 
outro. Mês de sonhar com um mundo mais fraterno, mais solidário e empático. Talvez por isso doa mais. Sangre 
tanto e a dor intensa que parecia adormecida acorde fazendo-me pensar que o acontecido não aconteceu para 
logo em seguida perceber que essas lembranças sempre existirão nas prateleiras das estantes de minha alma, 
na voz que cala e fala, nas histórias que passeiam em meu coração, no abraço que se perdeu no entardecer, nos 
sonhos que não realizamos, no amor que precisou adormecer, na saudade que nunca adormeceu... Dezembro, 
você está ensinando-me que a saudade é uma espécie de memória do coração que quer ser futuro, manifestada 
no presente.
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De novo é dezembro...

De novo é dezembro 
e as feridas reabrem, 
as cicatrizes arrebentam 
e a saudade maltrata. 
De novo é dezembro, 
daqui há pouco será natal. 
Dentro do peito arrebenta aquela dor  
tão antiga e ainda tão atual 
por que você tem sempre que voltar dezembro? 
Por que você tem sempre que ressuscitar 
lembranças tão amargas? 
Por que Dezembro. Por quê? 
Você, que sempre foi meu segundo 
mês predileto ou quase favorito? 
Mês da festa da família. 
Do perdão e da solidariedade... 
Por que você sempre chega assim? 
Fazendo doer o meu peito, 
trazendo de volta tantas coisas  
que eu julgo esquecidas o ano inteiro? 
Dezembro, seja meu amigo novamente 
traga-me apenas a luz da alegria,  
as cores do amor e da poesia. 
Deixe em paz todas as feridas, 
todas as mágoas; 
eu não sou assim tão forte 
como você imagina dezembro... 
depois de você, naqueles dias, 
nunca mais o natal teve a mesma magia. 
Por mais que eu lute e tente 
há coisas que permanecem vivas 
em meu pensamento... 
eu quero de volta meu dezembro  
como sempre foi, alegre e florido. 
Será que o terei um dia?

Ângela Gurgel
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FORAM MUITAS EMOÇÕES

 “Somos o nosso DNA, a família que tivemos, os livros que lemos, as organizações que 
conhecemos, as viagens que fizemos e o que fazemos pela humanidade” 

Graça Venâncio

Sou Graça Venâncio, na verdade meu nome completo é Maria das Graças de Menezes Venâncio, natural de 
Natal. Venho de uma família pequena de três irmãos na qual sou a primogênita. Sempre gostei de estudar, ler, 
escrever e pintar. Fiquei lisonjeada de ser convidada para integrar a ALAMP que reúne mulheres com vários 
saberes, tendo aprendido muito com elas, inclusive com a sabedoria e comando da  líder Flauzieneide.

Ao longo da minha vida trabalhei como processadora de dados, bancária, técnica do governo do Rio Grande do 
Norte, consultora e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) onde desempenhei 
atividades de ensino, pesquisa e extensão. Empresária da área de eventos e cerimonial. Meu último trabalho na 
UFRN foi como professora Adjunto IV e ainda lecionei na Faculdade de Ciências e Tecnologia Mater Christie 
em Mossoró.

Quando era criança fiz passeios para Parnamirim e viagens de férias à Florânia na região Seridó 
norteriograndense, onde nasceu minha mãe e demais parentes por parte da mesma. Adolescente muitas idas 
a Recife, viagens esporádicas a João Pessoa, Campina Grande e a Salvador com minha turma de Colégio 
Imaculada Conceição onde estudei 11 anos da minha vida.

Depois muitas idas a Brasília como técnica do Governo do Rio Grande do Norte e ao Rio de Janeiro à trabalho 
e/ou  lazer.

Muitas participações em congressos das áreas de turismo, administração e eventos.

Estou insistindo na temática  viagens e  turismo porque eles se transformaram em um objeto de estudo e de 
escrita, de projetos realizados, assim como a cidadania e as políticas urbanas. Estas devido a minha formação 
de Mestre em Administração Pública pela EBAPE/Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Tenho paixão 
pelo estudo das organizações e o processo de decisão nas mesmas por este mesmo motivo.

Constituí uma família com meu namorado de adolescência, Rui Paiva,  depois de muitas idas e vindas nos 
casamos há 36 anos. Temos uma filha Kamila Maria, razão de muitas satisfações e que veio somar novas 
perspectivas a nossos destinos. Com Mila aprendemos muito.

Tenho alguns trabalhos publicados seja em livros, revistas científicas e jornais e revistas nacionais e 
contribuições literárias em jornais locais e agora nas publicações da ALAMP. No momento, aposentada  vou 
priorizar a escrita e a pintura, havendo optado por aquarelas. Faço tricô- sapatinhos de bebês que distribuo 
gratuitamente há mais de 10 anos a Maternidade Januário Cicco onde nasci e as gestantes que vou encontrando 
nas minhas andanças, mas sei fazer também bolsas de tricô e colares que vendo ou presenteio.

Esta é a minha vida. A minha mãe Dona Santa devo muito, puxei a ela na determinação e na solidariedade. 
Ao meu pai José Venâncio Neto o ouvido afinado para a música. Sim, sou filha de músico oriundo da família 
Dantas de Carnaúba dos Dantas. Para completar o que gosto de fazer sou cinéfila de carteirinha desde a 
infância.

É só.

Continuaremos no próximo Capítulo.
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Perdas

Nair Damasceno

Parei no meio do caminho, senti que algo estava diferente. Sentei em uma pedra 
chamada memória. Revistei meus pertences na bolsa das lembranças. O caminho 
a minha frente era indecifrável, cheio de neblina. Olhei para trás e senti falta de 
muita coisa. 

Descobri que perdera objetos e pessoas ao longo do percurso caminhado, perdera 
e eu não percebera. Seres animados e inanimados se confundiam, caíram ao longo 
da minha estrada sem que eu ao menos tivesse a percepção da perda. 

Precisei revistar meus sentimentos, meu arquivo de lembranças. Alguns objetos 
integrantes da minha alma tinham se transformados em pedras, outros em estátuas 
de sal, outros em ervas daninhas. Alguns em roseiras com espinhos, outros em flores 
soltas na estrada. Tinha também aqueles que sumiram não deixando possibilidades 
para resgatá-los. 

Nenhum vestígio das pessoas que tento amei, para onde teriam ido? Se perderam 
ao longo do caminho?  Parecia terem sofrido um estranho processo de sublimação. 

Pergunto-me algumas vezes se não foram acolhidas por alguma fada, anjo ou 
demônio ou quem sabe, tenham simplesmente se transformado em adubo para 
enriquecer o solo. De repente vi uma imagem desconhecida refletida em uma poça 
de água e sorri para ela. Só então conheci aquele jeito tão peculiar de sorrir.  Apesar 
de algumas marcas do tempo, reconheci que aquela imagem tremulando em uma 
poça de água da rua era minha imagem, Deus meu, era eu! Apesar do movimento 
de translação da terra em torno do sol e das perdas sofridas eu não me perdera por 
completo. 

Não encontrei nenhuma outra característica minha, todas tinham se perdido no 
meio do caminho, apenas meu sorriso tinha ficado comigo. Então sorri, sorri muito, 
cantei, dancei, gargalhei e fiz sozinha uma grande festa.

Nunca encontrei nenhuma resposta sobre minhas perdas, nenhum vestígio, rastro 
ou sinal. Só sei que elas foram se esvaindo sem que eu percebesse. Algumas me 
deixaram mais leve, outras deixaram espaços que jamais serão preenchidos...



 

 REVISTA BARBANTE - 232

Poemas
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 MEU AMADO

         Do outro lado da vida,
Encontrei você que me encantou
        E me ensinou a razão
        Da minha existência.

        Sem você, meu coração
È um barco vazio a flutuar
        Na imensidão escura
Da lama imunda da vida.

  Ah! Meu amigo,
Meu amado Jesus!
Que te faço eu, ao te machucar
Nas pessoas dos irmãos?

    Porque  às vezes
   Sou tão miserável?
   Cheia de defeitos?
Já que te encontrei,
     Meu amado…
Ensina-me a resignar-me
  Ser mais complacente
E a ajudar meus irmãos
   Sem pedir nada
Ser forte como Tu foste
 E ao repousar minha
Cabeça no leito, á noite,
     Voltar a sonhar…

Com um mundo melhor
E do outro lado da vida
Encontrar-me de novo contigo
A me ensinar novamente
A razão da minha
Efêmera existência.
      
Apresentação Oliveira.
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LEMBRANÇAS

   No entardecer do dia

      Sento-me e viajo

 Ao encontro de minhas emoções,

       Busco com pressa.

 Embora seja delicado

      O momento de encontrá-las

 Elas me fazem recordar

       De todos os momentos da vida.

             Animada, levanto,

  Volto ao encontro do meu eu.

       Do meu amigo Deus!

   Sem ele estaria a chorar

      E lamentar as dores físicas

   E emocionais pelas quais

      Passei e ainda vou passar.

     Porque a vida é assim,

   Feita de momentos bons

             E momentos ruins.

                                       Apresentação Oliveira.
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VIAJANTE

Meu tempo é sonho

Vida além mar...

Pés! Cansaço medonho!

Clécia Santos

 

AMOR

Fogo, chama

Atenção, vida...

Salve-nos!

Clécia Santos
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OUSADIA 

Fazer e seguir

A vida não espera

O tempo, porta aberta.

Clécia Santos

 

 

VIDA

 

O que é viver? Como viver?

A fantasia me diz: Poeme-se!

A realidade me sopra: Viva!

Nessas tramas e malhas do respirar...

Vejo um horizonte que me espera,

A filosofia que ensina luz.

O palpitar entre a razão e emoção...

Viver, aprender e renascer.

 

Clécia Santos 
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É FESTA!

Tudo é magia no Natal!

Basta a cor do céu bem azul

Principalmente na sua cidade

O brilho do sol incandescente 

Mesmo no pingo do meio dia.

Lá vem a visão da poesia

Das badaladas dos sinos,

As árvores enormes nas praças.

As igrejas, as casas, as avenidas,

O comércio repleto de luzes.

Os sabores das festas...

Passam de portas em portas

Gostos diversos e próprios

Adequados para cada família,

Reunidas, amorosas, harmoniosas!

Natal, mesmo para o mais humilde,

Tem o dom da partilha,

Um prato, um brinquedo ou um cobertor.

Trazem nesses momentos, um ar especial...

A melhor lembrança da vida!

Clécia Santos
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Ensinar com metáforas...do jeito de JESUS

Educar é semear, o tempo todo estamos repetindo, repetindo o processo...

Depois de uma aula – palestra- interpretação textual - diálogo entre o pequeno 
príncipe e a raposa e, um vídeo musical- valeu amigo! Momento reflexivo, diálogo 
com os alunos adolescentes...

Um aluno me chama uma hora depois questionando porque havia colegas 
ainda com provocações desagradáveis...respondi:

- Nós plantamos a semente, agora depende de vocês, cuidar, cultivar, pra 
poder germinar, dar frutos e nós colheremos AMIZADE!

PORQUE É IMPOSSIVEL COLHER DIFERENTE DO QUE SE PLANTA!

Mas acredite, o enxerto também é uma forma de milagre! A raiz é de uma 
árvore, mas o galho que eu enxertar será fiel aquela outra arvore. Vamos colher 
amora?!
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As múltiplas faces de uma incansável combatente

Eliete Marry 

Nísia Floresta Brasileira Augusta

Nasceu em bravas lutas

Combatente de si e do outro

É bandeira de resiliência e vitória

Do negro se fez defensora

Reconhecendo seus direitos

Em jornais bradou abolição

Desafiando a branca corte

Por fim a escravidão

Dos índios também foi protetora

Na figura de um Caeté via-se um vulto de homem

Vítima da branca e atroz ambição

Permaneceu bravo e destemido

Da natureza um filho altivo

Nísia Floresta tua resiliência de mulher

Tem sido o maior legado

Direito às mulheres da escola frequentar

Ter boa profissão servindo a ciência e política

Com equilíbrio sabedoria e razão 

Direitos por muitos séculos renegado

Sob o julgo dos homens sendo sexo frágil 

E cérebro menor

Falso argumento do patriarcado 

Oh, Nísia tu que fostes e és

Pioneira na literatura brasileira feminina

Da prosa a poesia fizestes 
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Arma combatente ao preconceito

Aconselhou, escreveu e ensinou 

A mulher lutar por diretos 

Nísia tua indomável bravura 

Resplandece nossa alma feminina

Resistente ocupamos os campos do saber

Do lar a política

Da ciência para vida

És viva na alma 

Na boca que brada justiça

Do negro do índio

 Da educação que liberta

Do suor que avisa

NÍSIA está viva!
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As riquezas de Nísia Floresta

Eliete Marry 

Minha cidade está no litoral do Nordeste brasileiro

Nascente da campanha da fraternidade

Terra de mulheres aguerridas e povo hospitaleiro

Berço da ilustre escritora Nísia Floresta

Pioneira nos direitos às mulheres

Poeta, abolicionista e indianista

Educadora de mulheres empoderadas

Mãe e conselheira de Lívia Augusta

Nacionalista fiel Patriota

 

Minha cidade é muito querida

Terra de índios Guaraíras

Já foi conhecida por Papary

Hoje é nominada de Nísia Floresta 

Homenagem a sua filha ilustre

Nosso mais belo gesto

Convido você a nos visitar

Banhar-se em nosso bonito mar

E nessas águas cristalinas relaxar 

Minha cidade tem oito praias

E lagoas a perder de vista

Só a do Bonfim tem sete pontas
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Temos a bicentenária árvore Baobá

Encanto que os turistas amam fotografar

A quarenta e dois quilômetros da capital Natal

E para o visitante se embelezar 

Temos artesanato para apreciar

Tecido à renda de Bilros e vagonite

Temos Boi de reis do mestre Canindé

O pastoril em Timbó

E o museu para nossa história manter de pé

Nossa culinária é incomparável

Temos o gostoso vatapá

Galinha torrada ou à cabidela

O delicioso beiju de Tabatinga

Por aqui até seu pecado é maneiro

Iguaria de goma degustada com café

Tem a Cachaça de timbó

E o peixe frito ao óleo de dendê

E o festival culinário da Igreja Nossa Senhora do Ó

Somos a famosa Terra do Camarão

Vila Imperial de Papary

Minha cidade é Nísia Floresta

Reforço o convite a você turista

Prepare-se para grandes emoções 

E por nossas belezas e se apaixonar!
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As duas irmãs

Eliete Marry

Linda, menina sapeca

Lara, menina manhosa

Eram duas irmãs todas bem graciosas.

Linda, andava veloz feito o vento

Em dias de tempestades

E seu riso anunciava a alegria de um palhaço

Por onde passava soprava pó de amizade

E assim, todos sentiam da menina, saudade.

Lara, não andava, ela flutuava

Seus passos eram feitos dente de leão soprado na brisa do outono

As bochechas eram duas nuvenzinhas de algodão doce

E o riso a candura de anjo

Quem a sua face olhasse

Logo sentiria saudade.

Era sempre assim duas lindas meninas

Uma linda, a outra Lara

Uma corria a outra bailava

Uma sapeca

A outra candura

Mas todas bem graciosas!
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PARÓDIA: CUIDAR BEM DO PLANETA
                                            Música: Missão de todos nós – Zé Vicente
                                            Letra: Eliza Moreira

Refrão: A natureza que Deus criou / o ambiente que nos doou / Para cuidar dele com amor (bis)

Eu sou o planeta destruído (bis).
Se não cuidar em proteger, a água e os seres vivos vão perecer (bis).
Pois é nossa essa missão, cuidar, pra não ter mais poluição, (bis).

Eu sou a destruição do ambiente, (bis).
Pra reciclar, em união, agindo todos juntos em mutirão, (bis). 
Pois é nossa essa missão, cuidar, pra não ter mais poluição, (bis).

Eu sou um agente poluidor (bis). 
Pra despoluir, tem que agir, vamos começar reconstruir (bis). 
Pois é nossa essa missão, cuidar, pra não ter mais poluição, (bis).

Eu sou a natureza modificada, (bis). 
Pra preservar, se permitir, assim o aquecimento vai diminuir, (bis).
Pois é nossa essa missão, cuidar, pra não ter mais poluição, (bis).

Eu sou um ser humano consciente, (bis).
Hó meu irmão, vamos agir, para a geração que estar por vir (bis). 
Pois é nossa essa missão, cuidar, pra não ter mais poluição, (bis).

Eu também sou um agente transformador (bis). 
Pra transformar, vamos lutar, convido todos a participar, (bis). 
Pois é nossa essa missão, cuidar, pra não ter mais poluição, (bis).

Eu quero ver o mundo bem cuidado, (bis). 
Poder viver e se alegrar, eu vivo neste mundo a sonhar, (bis). 
Pois é nossa essa missão, cuidar, pra não ter mais poluição, (bis).
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QUEM É ELA?

Será uma borboleta?

Uma lua cheia?

Uma rosa violeta? 

Ou uma bela sereia?

Sempre em transformação 

Brilha como a luz do sol

Tem sensibilidade no coração 

Não gosta de brilhar só!

Ela é inteligente e curiosa 

Gosta de ler e escrever 

Gosta de flores e rosas

Tem na alma o benquerer!

Sua inteligência aguçada 

Transformou sua curiosidade

Numa imaginação agraciada

E assim, fez laços de amizade!

Um certo dia...

Ou era uma vez...

Ela escrevia

Tudo que uma fada fez!
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O que ela escrevia 

Uma criança leu

A escrita virou livraria

A infância falava o livro é meu!

A criança que leu

Dizia: - eu li, li...

O livro, o livro teu!

Ficou conhecida por Lily...

Lily observou a natureza 

Questionou sobre as fadas

As respostas cheias de pureza

E as fadas humanizadas!

-Vento, as fadas soltam pum!?

- Sim, não tenha dúvidas 

Pipocam igual a canapum 

Faz parte da vida!

Arco-ĺris, as fadas têm

Cabelos brancos!?

- Sim, e também...

Pretos, louros... e francos!
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- Tempo, as fadas têm rugas!?

- Sim, sem atrevimento 

O tempo não dá fugas

Isso é empoderamento!

-Sabedoria, o que as fadas têm!?

-Amor celeste, amor de eros

Sempre praticam o bem

E às vezes o exagero...

Lily, eu também sou fada 

Fadinha Lily sou...

Meu mundo nada

No mar da fantasia do amor

Fátima Gonçalves
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                    MEU SONHO DE NATAL

Fátima Leite

Eu sonhei que no mundo,

Havia um sentimento profundo

De amor...

De amor uns pelos outros, 

Sem olhar credo nem cor.

Sonhei que não havia mais morte,

Que todos tinham uma linda sorte

De viver e ser feliz,

E da maneira que sempre quis...

Que nenhuma árvore perdia suas folhas,

Ninguém, nem nenhum animal adoecia nem sofria

Nunca mais...

No meu sonho,

Os animais corriam soltos nos campos,

Não havia ninguém a lhes maltratar,

Todos haviam aprendido a lhes respeitar!

Era Natal todos os dias...

Todas as luzes se acendiam

Em grandes estrelas no céu.

Ninguém mais dormia ao léu... 

Todos estavam cobertos

Por uma luz brilhante,

Percorrendo caminhos certos,

Com brilhos nos olhos radiantes.

Pois sempre era NATAL!
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DEUS E A NATUREZA

Fátima Leite

O maior presente de Deus

Para os homens, 

É a natureza, com toda a certeza...

Com seus pássaros voando,

Vegetais, animais

De indescritível leveza

E beleza...

Infelizmente, o homem

Vem paulatinamente

Destruindo tudo,

Em busca de riquezas,

Por sua própria avareza.

Então, precisamos acordar,

Despertar a nossa consciência ecológica.

 Ajudar-nos a preservar

A NOSSA natureza
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ESCOLA SÃO JOSÉ  -  80  ANOS DE VITÓRIA

Homenagem ao aniversário de 80 anos da escola

A irmã Vitória recebeu de Deus
A missão, com muita honra e toda a glória
De fundar a escola e conduzir os pequeninos seus,
A caminhar pela educação em toda sua história.

Continuamos seu trabalho que completou 80 anos,
E esperamos, multiplique mais e mais,
A Escola São José, com muitas bênçãos,
Se elevando pelos mesmos ideais.

Profissionais e irmãs que se doam por amor,
Que se entregam à educação com louvor!
Iluminados por São Vicente de Paulo
E Santa Luisa de Marillac pela fé e com fervor!

Passo a passo vencendo as dificuldades,
Aguardando em Nossa Senhora um novo porvir,
Com certeza, São José, de suas mãos, nos dará as flores
 Multiplicadas, enchendo um futuro de glórias que há de vir...

Caminhamos na estrada rumo a uma honrosa história,
Outrora escrito por Deus e iniciado por uma Vitória
Enche-nos o peito da maior grande honra
De poder estar aqui hoje,
E de fazermos parte dessa história!

                                                                     Professora e Poetisa alampeana
                                                                                                    Fátima leite
                            03 – 10 - 2019
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CIBERPOEMA 

Tempo de “advento”

Tempo novo

Tempo de espera...

Devemos nos preparar!

“Formatar” nosso coração

É algo essencial

Para que nele o «amor» possa

Sempre estar!

«Instale» novos programa:

Paz, Justiça, Solidariedade...

Para que nossas ações

Possam se fortalecer, frutificar!

«Delete» todas impurezas:

Mágoa, ódio, Inveja...

Tudo de ruim

Que nele possa se manifestar!

Não se esqueça do «antivírus»

Para que nele o «mal» as coisas «boas»

Não possa mais estragar!

Profª Fatuca Silva- 2008
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VIVENDO O NATAL 

Que neste Natal

Celebremos a vida

Que toda família

Possa estar reunida!

Que haja uma brisa de flores

Perfumando todos os lares

E uma chuva de amor

Pingando em cada lugar!

Que os temperos: Paz e Justiça

Se façam presentes

Na mesa de toda família

Nesse maravilhoso momento!

E que o Espírito Solidário

Em nenhum venha faltar!

Para que a “Estrela Natalina”

Lá de cima possa realmente:

-Brilhar! Brilhar!

Profª Fatuca, 2006.
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NOITE ESPECIAL  

Nessa noite de Natal

Minha casa irei decorar

Com os símbolos natalinos

Pra esperar Jesus chegar...

Na porta de entrada

Uma guirlanda vai estar lá

Deixando linda a entrada

Por onde o menino deus vai passar!

Num cantinho bem legal

Irei por a árvore de natal

Com enfeites bem bonitos

Pra essa noite especial!

A árvore simboliza vida

Paz e esperança também

Ela transmite ainda alegria

Coisa que nos faz bem!

Nela a luz não pode faltar

São como o sol, lua e estrelas

Deixando essa noite mais bela

Cheia de encantos e belezas!

Uma maravilhosa estrela

No topo da árvore estará

Simbolizando o próprio Cristo
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Que virá nos abençoar!

Os sininhos como sempre

Badalando vão soar

Acompanhando uma melodia

Festejando a paz chegar!

Quando for hora da ceia

Em família vou me confraternizar

Vai ter troca de presentes

E um peru pra degustar!

E no momento mais sublime

Ao Menino Deus vou agradecer

Pela vida, pelo sol, pelo chão

Pedir suas bênçãos divinas

Pra todos aqui na terra... Irmãos!

Profª Fatuca - 2015.
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NATAL:  POR QUEM CHORAS MINHA CIDADE

Natal minha cidade praieira de gente tão hospitaleira

Os seus nativos conheceram voltar do banho de mar com o gosto de sal 
no corpo

Olhar desde a Redinha a Ponta Negra com seu Morro do Careca

Ver no Cais da Tavares de Lira os barcos e lanchas singrando o Potengi

Comer um peixe com tapioca no Canto do Mangue

Pensar que a Ribeira poderia ser revitalizada como ocorreu noutros 
espaços urbanos

Semelhantes de outros países

Será um sonho?

Mas, Natal foi aviltada na sua paciência

Com a ambição dos seus falsos líderes políticos

Com o autoritarismo dos novos políticos

Representando o pior asco de ameaça a  liberdade que incomoda

De com tristeza verificar a falta de escolas com disciplina e ensino de 
boa qualidade para seus alunos

Salários dignos para os seus educadores

Educação e Saúde não se submete a dois pesos e duas medidas

E a cidade entristeceu e precisa ser reerguida

Graça Venâncio
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AS MÁSCARAS HUMANAS 

As máscaras humanas

Não raras, nem caras

Desampara e separa

O ponderado e o insano.

As máscaras humanas

Destrói e corrói

As almas desvalidas

Vítimas profanas.

As máscaras humanas

Disfarça à verdade

Se vestindo de santo

Encobrindo à maldade.

As máscaras humanas

Não tem cor, não tem raça

Está nas igrejas, está nas praças

Em todo lugar do espaço.

As máscaras humanas

Deixem que caiam

Joguem ao vento

Embale no ácido e seja um mano.

Isinha Loraf
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DEVAGAR
(28-07-2012)

Devagar vou esquecendo
O fim de um começo que
Que levou os ventos
Ao relento... As brisas
Acalmam o clamor violento
Do escuro desta alma assustada
E acorrentada ao piso sem caminho...
Chaves na mão, mas sem a coragem
Para arrombar as trancas que
Rasgam por dentro e lágrimas
Não correm, ficam e derramam,
Tentar não parece funcionar.
Os corvos de Byron
Podem se alimentar.
 

Karol A.
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   P R E C E

    Lúcia Eneida Ferreira Moreira

Ó Pai Santo,

Olhai por mim

Estou aqui

Precisando de Ti

Aprendi Contigo

Que devemos fazer o bem

Amar o próximo

E perdoar também

Ao falar Contigo

Fico em paz

Não tenho problemas

Até a tristeza se vai

Jesus, meu amigo, 

Meu Deus Salvador,

Obrigada pela vida,

Pelos filhos, pela família,

Pelo Teu amor!
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 AGRADECIMENTOS

  Lúcia Eneida Ferreira Moreira

Obrigada, meu Deus,

Pelo dom da vida

Pelo ar que respiro

Pelo Sol que me ilumina

Pelo céu

Pelas estrelas

Pelos peixes, pelo mar

Pela água cristalina!

Obrigada, meu Deus,

Pela Lua majestosa

Pelos animais, pelas flores,

Pelas árvores frondosas!

Obrigada, meu Deus,

Pelos três filhos queridos

Que um dia Tu me deste!

Pelo meu esposo amado

Pelos netinhos adorados

Pela saúde que temos

Pelo amor que transborda

Pela fé que se estabelece

E pela paz que reina em nosso lar!

Obrigada, meu Deus! Muito obrigada!
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 SAUDADE

  Lúcia Eneida Ferreira Moreira

Hoje a saudade chegou

Como uma noite sem luar

Como um dia chuvoso

Como o olhar da melancolia

A saliva da tristeza

A lágrima que cai

A minha saudade tem dor

É a dor da tua ausência

É a falta do teu carinho

Do teu sorriso de menino

Que o tempo não traz mais

A minha saudade tem nome

É um nome doce mel

Ela se chama DANIEL

Que tanto me fez feliz

Mas hoje mora no céu

E eu aqui deitada

Na nossa rede da sala

Contemplando tua foto

Começo a chorar

Lembro de todos os dias

Quando o sol amanhecia

Sorrindo de alegria

Vinhas logo me abraçar

E quando me chamavas

Era um “MÃE!” forte e vibrante

Que ainda hoje escuto

Procuro em todo lugar

Mas não consigo te encontrar...
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Esses meus versos...

28/05/2015

Meus versos de amor

Eu escrevi com sangue

E enterrei-os ao sol se pôr

Na terra preta do mangue.

Meus versos de alegria

Nada tinham de nobre,

Transformei-os em poesia

De rima pobre.

Meus versos da tristeza

Advinda do coração

Ah, esses tinham beleza!

Transformei-os em solidão,

Solidão tamanha

Que sempre me acompanha.

Nair Damasceno *

* Nair Freire Damasceno Paiva

Membro da Sociedade dos Poetas Vivos e Afins-RN (SPVA)

Membro da Associação Literária e Artística de Mulheres Potiguares - ALAMP

Publicações:

*POETANDO CANTOS E DESENCANTOS – livro de poesias, 2012- autora; *PEDAÇOS – Livro de Poesias, 2015 
– autora; *ANTOLOGIA LITERÁRIA VOLUME 7- SOCIEDADE DOS POETAS VIVOS E AFINS-SPVA, 2015 - 
coautora. *LUA CHEIA – ANTOLOGIA, SPVA, 2018 – coautora*TANTOCANTO- Coletânea- Associação Literária 
e Artística de Mulheres Potiguares- ALAMP, 2018; FEMININA POESIA- Antologia-SPVA, 2019A MULHER EM 
ESTAÇÕES-Coletânea-ALAMP, 2019.



 

 REVISTA BARBANTE - 262

Só Tenho Você

Nair Damasceno

Alento para o meu tormento,

Só você poesia ameniza

A dor que não cicatriza.

Canto para o meu lamento,

Só você poesia fala

A dor que meu peito cala.

Companheira da solidão,

Só você poesia escuta

A voz do meu coração,

Presente em minha alegria,

Compartilhamos a vida

De mãos dadas, Poesia.

Só tenho você, enfim

Só você chora comigo,

Só você sorri pra mim.

* Nair Freire Damasceno Paiva

Membro da Sociedade dos Poetas Vivos e Afins-RN (SPVA)

Membro da Associação Literária e Artística de Mulheres Potiguares - ALAMP

Publicações:

*POETANDO CANTOS E DESENCANTOS – livro de poesias, 2012 -autora;  *PEDAÇOS – Livro de Poesias, 2015 – 
autora; *ANTOLOGIA LITERÁRIA VOLUME 7- SOCIEDADE DOS POETAS VIVOS E AFINS-SPVA, 2015 coautora. *LUA 
CHEIA – ANTOLOGIA, SPVA, 2018 – coautora*TANTOCANTO- Coletânea- Associação Literária e Artística de Mulheres 
Potiguares- ALAMP, 2018;FEMININA POESIA- Antologia-SPVA, 2019 A MULHER EM ESTAÇÕES-Coletânea-ALAMP, 
2019.
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SOU AVE. SOU PASSARINHO.  
 

Sou ave. 
Sou passarinho. 

Meu voo é bem de mansinho. 
Mas se estou apressado, 

Faço um voo descuidado: 
Voo alto ou dou rasantes, 
Nunca voo como antes. 

 
Não ligo pro que dizem as gentes: 

“Se quer voar, nem tente”! 
Acredito nas minhas asas 
E na força que elas têm, 

Porque, quando eu sinto a pressão,  
Vou de pássaro a gavião.  

 
As asas as quais eu tenho 
São as melhores de voar: 

Conduzem-me em meu caminho 
E não me deixam perder o ar! 

 
Sou ave. 

Sou passarinho. 
Sou bicho solto que voa, 

Mas, se encontro bom ninho, 
Do meu voo as asas pousam. 

 
Me perco no aconchego 
De um afago acolhedor 

Que não corta minhas asas, 
Porque sabe quem eu sou: 

Um pássaro, um gavião  
Que precisa sempre voar, 
Mas que alegra o coração, 
Quando tem onde pousar. 

 
                                    Nara Minervino
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NARIOU’S VÍRUS 
 

(Poema sobre mim mesma, porque alguém me chamou de vírus contagiante) 
 

Ela veio de repente e toda sorrateira, 
Como ave de rapina que cumpre sua sina, 

Foi adentrando, aos poucos, os sonhos secretos e loucos 
De quem se dizia são e não caía em tentação. 

 
Ela chegou, foi chegando, e loucuras despertando, 

Revelando os sonhos vividos em desejos secretos contidos. 
Quem era calado falou e aos poucos se revelou. 

E houve quem, sendo tímido, se viu de novo menino. 
 

Ela parece uma ave daquelas que voam rasante. 
Também parece uma ursa com a fome de um gigante. 

Ela gosta do proibido e põe sua vida em perigo, 
Porque está sempre feliz e gosta de ser aprendiz. 

 
Ela não é um mistério e leva o amor a sério. 
Ela é pura fantasia e vive todas com alegria. 

Ela sabe que a vida é breve e que só o amor é leve, 
Por isso é toda intensa e as suas paixões alimenta. 

 
O seu nome eu não revelo, porque o segredo é o seu castelo, 

Mas eu digo de verdade e com a mesma intensidade: 
Ela é um alegre vírus que desperta muitos suspiros, 

Mas não é um vírus qualquer. É o Nariou’s vírus mulher! 
 

Nara Minervino
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EU ME NEGO À MALDADE 
 

 Não vejo um palmo diante do meu nariz, 
 Porque a minha visão eu refiz. 

 Escureci para esse mundo que não quis 
 Desfazer-se da agonia 

 De fazer o mal todo dia. 
  

 Eu me nego à maldade, 
 Ao egoísmo ou à falsidade. 

 Me nego ao que me incomoda, 
 Mas que a tantos engorda: 
 Regozijar-se sobre quem 

 Vive sem um vintém; 
 Sobre quem é fraco de verdade 
 Porque é vítima da crueldade. 

  
 Eu enxergo distante. 

 Enxergo longe. 
 Enxergo grande. 

 Busco o amor que se esconde 
 No coração de quem 

 Só pensa em fazer o bem, 
 Sem mesmo olhar a quem. 
 Espero pela cumplicidade 

 De quem só quer a igualdade. 
  

 Acredito na bondade, 
 Na partilha e na irmandade. 

 Acredito nas almas boas 
 Que habitam em algumas pessoas. 

 Acredito no que duvido: 
 Que não haja amor entre os humanos 

 E que todos os homens são tiranos. 
  

 O mundo só é mau para quem se nega 
 A amar uns aos outros sem distinção 

 E sem fazer sobreposição. 
 O mundo pode o bem dividir, 

 Se cada um, que sabe de si, 
 Reconhecer que amando o outro 

 É que se pode ser feliz. 
 

                                               Nara Minervino
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ESTE NATAL

Este Natal eu quero um Natal diferente,

Que só Jesus seja o meu maior presente,

Sendo o dono da festa, mas da festa interior,

E que, o meu coração, seja reflexo do seu amor,

No cuidado, ternura, carinho, solidariedade,

Empatia, perdão, gratidão de verdade.

Que neste Natal, em mim, haja metamorfose,

Cura interior para que eu tenha um espírito nobre.

Que eu diminua e que Jesus cresça,

Assim, meu egocentrismo, desapareça.

Que neste Natal a verdadeira luz,

Seja natural, o sol da justiça, Jesus.

E que eu, nele, repasse as pessoas,

A energia vinda dele, que é para lá de boa.

Assim, poderemos desejar um Feliz Natal,

Vindo do coração, antagonizando o mal.

Que Emanoel, Deus conosco, lhe conceda

Chuvas de bênçãos, fartura em sua mesa.

Ninita Lucena.
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A ARTE É ETERNA

Tudo vai ficar aqui nesta terra,

A morte não poupa ninguém,

Para ela, o que mais lhe convém

É ceifar vidas humanas, desnudadas,

Porque daqui ninguém leva nada.

Porém, a Arte é eterna e se preserva

Na além vida, o céu é repleto de arte,

As artes são transcendentais, não fenecem jamais.

A santidade é também posição de arte.

No céu tem dança, música, pintura e poesia,

Têm ainda, as artes angelicais.

A música, ali, se destacaria

Nas vozes dos corais eternais

Enchendo o céu de muita alegria.

Nisto, a morte não pode interferir.

A medicina, a engenharia e o direito,

Tudo isto vai ficando por aqui,

Deus exerce estas funções de outro jeito.

Só a arte, por ser transcendental,

Vai além da morte, no seu maléfico efeito.

A arte é divina e, assim, como tal,

Aqui, representa uma pequena amostra

Da arte celeste, no seu referencial,

Pois, em cada artista, há algo divinal.

Até a dança é tão cheia de alegria

Sendo expressão divina no ser corporal,

Na dança, David a Deus louvou

No ritmo da sublimidade musical,

Diante da Arca, ele pra Deus dançou.

Na tela da vida, João, profeticamente, imaginou

O céu todo em pedras preciosas,
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 Com o brilho do cristal e a beleza das rosas.

Por isto, o artista vive no espiritual

E o que é espiritual, é, assim., imortal.

Aqui na terra fica, apenas, o corpo físico, 

Pois o Espírito pertence ao dom artistico

Indo para o céu, de onde veio, de bom tom.

Veio para a terra para que algo de bom

Pudesse enfeitar o planeta, com beleza e cores,

Às cores do arco-íris, sendo a amostragem

Do que é, na verdade, a nossa eternidade.

Sendo o pacto de Deus com os artistas.

Cada artista está contido em uma lista

Que em um livro, seu nome, Deus registra.

A Arte é eterna e na terra não se encerra.

Viva a pintura, a dança, a música é a poesia

Que enchem a terra e o céu de muitas alegrias.

Ninita Lucena.
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A ARTE DA VIDA

A arte da vida é fazer da vida uma obra de arte.

Fazer arte é poder remeter para o exterior 

Aquilo de belo e essencial do mundo interior.

Isto é de nós a melhor e mais bela parte.

Os sentidos vão dando sentido a cada cor,

Transmitida pela arte em forma de amor. 

A pintura vai se constituindo na tela da vida,

Nos traços que pela visão fazem a medida 

De espaços, jogo de luz, contrastes e cor

Que vão embelezando a obra com esplendor.

A arte é algo catártico e terapêutico, 

Vai colocando nossa alma pelo avesso,

Dando sentido a nossa íntima intimidade. 

A arte expressa a nossa maior verdade.

A arte da vida é fazer da vida uma arte,

Por ela, da imortalidade, fazemos parte 

Porque a arte é imortal e perpetuará o ser

Mesmo quando um dia se chegue a morrer

Nossa obra de arte ficará como memorável símbolo 

Neste infinito mundo que a arte torna infindo.

Façamos da arte o maior simbologia do amor 

Trazendo para a vida beleza, luz e muita cor. 

Para mim a arte une a terra ao céu,

É obra que tem a inspiração de Deus. 

Ninita Lucena.
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À visita 

(Regina Gonçalves)

Era dezembro o ano não sei
As luzes iluminavam
O caminho dos reis
O clima de emoção
Se  espalhava no ar
Numa manjedoura tão rústica 
Eles, o iriam encontrar 

O Menino Rei Salvador 
Em humildade nascia 
Contrariava os designíos do tempo
Da realeza se despia
E entre animais e feno
Já exercia sua monarquia 
 
Imagino sua beleza 
Seu encanto sem fim 
Imagino a surpresa 
de Maria mamãe 
E  de José, seu painho
 
Ao chegar às visitas
Vinda do Oriente 
Com seus  presentinhos 
pareciam  ansiosos
Alegres e contentes

Queriam ver,  conferir 
O rostinho do Reizinho
Queriam sua face
Poder contemplar
Queriam encher-se de luz
E ao mundo,
A boa nova anunciar
 
Imagino a Estrela 
Que até lá  os conduziu 
também se curvou e venerou 
E o mundo inteiro sentiu 
Que o pequenino Jesus 
Para seus visitantes sorriu.
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Anjo Menino
(Regina Gonçalves)

Um Anjo menino 
Invadiu o meu lar 
Tinha olhos de amor 
E leveza no olhar 
Era humilde e sereno 
Cheio de emoção 
Trouxe luz e alegria 
E para sempre 

Sobrevive em meu coração 
Era um Anjo menino 
Que o mundo 
pouco o valorizou 
Mais meus olhos em teus olhos 
Um sorriso encontrou 
O Meu Anjo menino 
Espalha alegria no ar 
Cada vez que meus olhos 
Teu semblante ver contemplar 
O meu Anjo menino tá em mim 
Tá em você 
Ele renasce todos os dias 
Na força do bem querer.
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Mater Salvatoris

(Regina Gonçalves)

Quão divina e admirável 
É o ventre que te abrigou 
É o colo que te acolheu 
E os braços que te embalou 
Quão imaculada e bendita 
É Maria de Nazaré 
Virgem linda escolhida 
Pela virtude da fé 
É Rainha, 
Mãe do meu Salvador 
A mais perfeita mulher.
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ANO NOVO

Que este ano novo possamos caminhar passo a passo,

Dia a dia acreditando ma força da Oração

Mudando...transformando o pensamento com amor no coração.

Viver, amando mais, perdoando mais

Participando mais da igreja da família dos amigos

Vibrando a paz, a amizade

Construindo com mais com o outro

Sorrindo com mais amor e igualdade

Abraçando mais, perdoando mais.

Agradecendo a Deus e a virgem Maria

A saúde a alegria.

Que este ano novo possamos preservar os valores humanos/ culturais

A beleza da natureza

Apagar os AIS

Sem vaidade, sem maldade

Sem mesquinhês edificando com mais entusiasmo o laço da amizade

Burilando a beleza do corpo, da alma

Sem rancor, sem inveja construindo mais felicidade.

Que este ano novo possamos regar mais carinho, mais solidariedade

Agradecendo ao senhor a vida

O jardim em flor.

Socorro Evangelista

2019/ 2020 
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João Andrade nasceu em Natal, é pai de Joãozinho, além de poeta, contista, artista 
plástico e professor. 

Como artista plástico participou de várias exposições coletivas e realizou uma individual: 
“Vou-me embora de Pasárgada” (2013), concomitantemente, ao lançamento do seu terceiro 
livro de poemas: “Livro de Palavras” e Da Escuridão à Rutilância na qual também foi lançado 
seu livro de contos Contos de Escuridão e Rutilância(2018). Essa última foi em parceria com 
o poeta e artista plástico Alfredo Neves. Em 2014 e 2015 teve uma de suas telas exposta nas 
ruas da cidade de Natal, durante e após o evento da Copa do Mundo, por meio da exposição 
Arte e Luz.

João Andrade ilustrou esta edição da Barbante. Agradecemos pela gentileza de nos ceder 
um pouco da sua arte para abrilhantar esta edição.
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