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Editorial
Esta é uma edição especial da revista Barbante, pois completamos neste mês de fevereiro oito 
anos de existência. Não foi fácil chegar até aqui. Muitas vezes pensamos em desistir, caminhos 
difíceis, pedras na estrada e problemas os mais diversos. No entanto, fomos persistentes porque 
de um sonho não se desiste nunca, assim dizia uma meia que recebi de presente do meu irmão, 
certo dia. Pois bem, o sonho virou um mundo enorme dentro da literatura.

A revista Barbante não é mais apenas nossa, editores e conselheiros, é do mundo inteiro, 
dos quatro cantos do universo, das estrelas, da lua, das mais distantes galáxias que possamos 
imaginar. E que cheguemos bem mais longe, se Nossa Senhora nos der forças e coragem 
para continuarmos fazendo esse belo trabalho de arte e literatura. Agradecemos a todos os 
colaboradores que acreditam na nossa dedicação e carinho pela Barbante e com conosco 
dividem amor por tão peralta revista.

Nossos agradecimentos especiais à Gabi Pelosi por ter, gentilmente, nos cedido as suas belas 
fotos do Deserto do Atacama para ilustrarmos esta edição.

A seção artigos traz Anna Kalewska com o texto “Uma breve incursão pela comida polonesa 
ou a Polônia através da sua história, cultura e literatura”, Ariane de Medeiros Pereira com o 
texto “Os percalços da pesquisa histórica e a sensibilidade de Muirakytan Macêdo” e Cássio 
Augusto Nascimento Farias com o texto “A violência contra a mulher em narrativas cubanas”.

Na seção de contos contamos com a colaboração de Emecê Garcia, Lorenzo Ferrari, Miguel 
Carqueija, Salma Ferraz e Tânia Lima.

Já na seção de contos infantis as duas belas contistas Apresentação Oliveira e Rosângela 
Trajano nos levam ao mundo do imaginário.

Na seção crônicas os amigos Emecê Garcia, Graça Venâncio e Ruyter de Carvalho.

Em mais uma de nossas seções, a de ensaios, trazemos Beth Iacomini, João da Mata e Christina 
Ramalho.

Na seção cartas a linda editora desta revista Rosângela Trajano.

Na seção cordéis a querídissima Rosa Regis comemorando conosco os oito anos da Barbante, 
pois desde a sua criação que nunca deixou de colaborar.

Como amamos a seção poemas que está sempre recheada de versos que conversam com as 
estrelas e abrem as portas da lua para que possamos nelas entrar trazemos os seguintes poetas 



 

 REVISTA BARBANTE - 2

Afonso Guerra, Aísha Emanuelle, Oxoronga, Ana Cristina de Lima, Ana Paula de Oliveira 
Gomes, Angela Trierveiler, Apresentação Oliveira, Ariane de Medeiros Pereira, Beth Iacomini, 
Bijuka Camargo, Carla Bueno, Carlos Vilarinho, Clécia Santos, Cleide Paiva, Colly Holanda, 
Daniel Bezerra, Diana Pilatti, Dirce Carneiro, Edilene Bandeira, Emecê Garcia, Eneida 
Cristinna, Lúcia Eneida Ferreira Moreira, Fátima Leite, Fatuca Silva, Janycley Fonsêca, Jean 
Sartief, Karol A, Karol Castro, Magaly Holanda, Nara Minervino, Ninita Lucena, Ramon 
Medeiros, Regina Gonçalves, Rosa Regis, Samuel de Mattos, Sandra Susana, Socorro 
evangelista, Solange Colombara, Valéria Pisauro, Vera Salviano, Vera Lúcia Barreto, Leonia 
Sá, Luciene Avanzini, Rosângela Trajano, Ronnaldo de Andrade e um ensaio poético de Alufa-
Licuta Oxoronga.

Para comemorar esses oito anos trazemos para vocês um novo estilo poético criado pelo poeta 
Ronnaldo de Andrade intitulado SPINA que nos dá cócegas nos dedos para escrevê-lo. Para 
saber mais sobre o SPINA visitem a página do mesmo no Facebook.

No mais estamos felizes, caros leitores! Felizes porque assim como dizia Casimiro de Abreu 
em seu poema “Meus oito anos”

“...
Livre filho das montanhas,
Eu ia bem satisfeito,
e camisa aberta ao peito,
...”

Caminhos satisfeitos como filhos da montanha da literatura e das artes em geral.

Boa leitura!

As editoras.

 

 



 

 REVISTA BARBANTE - 3

Artigos



 

 REVISTA BARBANTE - 4

UMA BREVE INCURSÃO PELA COMIDA POLONESA OU A POLÔNIAATRAVÉS DA SUA 
HISTÓRIA, CULTURA E LITERATURA

Em memória dos meus Pais e Avós

Anna Kalewska

a.kalewska@uw.edu.pl

Universidade de Varsôvia

Instituto de Estudos Ibéricos e Iberoamericanos

Professora Auxiliar

Resumo: A autora pretende divulgar a cultura polonesa no Brasil, entre os polonodescedentes, alunos universitários, 
de liceus e de escolas primárias em que se estuda a história da Europa central e de Leste, assim como entre os leitores 
sensíveis às questões relacionadas com a memória social, histórica e literária. Hoje, quando a nova geração de brasileiros 
descobre as raízes polonesas ou busca a informaçãocada vez mais pormenorizada e original sobre o legado europeu que 
podemos apelidar como “devorado com gosto” (e muito exemplarmente mastigado e engolido!), a incursão através 
dos pratos poloneses como pierougis, bigos, schabowe ou chłodnik litewski (rissóis recheados, bifes panados da carne 
de porco ou sopa fria lituana de beterraba) pode realizar-se através da revisitação de memórias do passado, facilitando 
leituras de mais belas páginas da poesia polonesa,como também referências de manuais de arte culinária e compêndios 
de cultura. 

Palavras-chave: Comida polonesa, memória social, história, literatura, relações polono-brasileiras.

Choveram-me lágrimas limpas, ininterruptas,

Na minha infância campestre, celeste,

Na mocidade de alturas e loucuras,

Na minha idade adulta, idade de desdita;

Choveram-me lágrimas limpas, ininterruptas...

(PAULO LEMINSKI, 1979)

1. O paladar agri-doce, ou a Polônia através da sua cultura e comida
 A história aqui contada faz parte da linhagem de quase dois milhões de brasileiros de origem polonesa e 
também se irmana com a história da cultura brasileira e portuguesa, tanto de expressão erudita, como popular, 
complementando a cozinha polonesa  com as várias fontes da cultura ocidental. A narração que se segue 
pretende familiarizar o leitor com a Polônia, lançando um olhar sobre os pratos da sua história e, ao mesmo 
tempo, apresentando uma visão geral do processo de sucessão das épocas da cultura, história, literatura e da 
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cozinha polonesa em particular. Além de esboçar um panorama geral da cozinha polonesa, focalizaremos 
algumas receitas e alguns pratos que fizeram a história do paladar polonês e que não deixam de fazê-lo até 
hoje. A seleção das receitas e dos pratos aqui proposta quer conciliar as exigências da hierarquia do cânone 
com as preferências (tanto gastronômicas como  literárias!) da autora, sem ignorar o contexto da cultura 
polonesa e brasileira, mantendo sempre o olhar focado no vínculo com a polonidade da ascendência familiar 
– almejando uma espécie de busca ou redescoberta das raízes identitárias da cultura da Polônia no Brasil. 
O alimento, pois, diz respeito a todos os sres humanos, é universal, geral; a comida de um povo define um 
domínio de opções, manifesta especificidades, estabelece identidades. “A comida é o alimento transformado 
pela cultura” (DA MATTA, 1987, p. 1997).

Lembraremos, pois, o que foi gravado na memória milenar, perpetuando o que já poderia ter tido o 
seu fim num Mac Donald, indo sempre ao contrário da conta-corrente da globalização, deshumanização e 
desresponsabilização ética da (pós)modernidade. Continuamos, então, os objetivos propostos no site www.
Culture.pl/brasil, para divulgar a cultura polonesa no universo acadêmico (não só na área de Letras, mas 
também na de Ciências Humanas como um todo) e na cultura brasileira em geral. 

Hoje, a nova geração de brasileiros (re)descobre as raízes polonesas, que são para muitos fonte de 
inspiração baseada no teatro, cinema e literatura polonesas, na nossa literatura, história e cultura, tão bem 
esboçados por Aleksandra Pluta na Presença polonesa na cultura brasileira (2019) e continuados em trabalhos 
de pesquisa levados a cabo em várias revistas acadêmicas polonesas1 e em algumas universidades brasileiras, 
salientando-se a meritória atividade nesse aspeto da Cátedra de Letras Polonesas na Universidade Federal do 
Paraná em Curitiba2.  

A cozinha polonesa atual é o resultado de uma tradição culinária de muitos séculos que recebeu muitas 
influências, manifestando-se na comida um vasto caudal de emoções, sistemas de pertinências, significados e 
relações sócio-históricas da nossa comunidade: um suma, a memória social e histórica do povo polonês. Um 
desses fatores de influência é a localização geográfica, e com ela a disponibilidade de produtos da região do 
Leste europeu. Os bosques da Polônia têm fornecido cogumelos, mirtilos, framboesas, morangos silvestres e 
mel, e as terras férteis deram cereais, ervilhas, aveia, carnes e leite. Esses e outros produtos naturais disponíveis 
nas praças do rio Vístula foram preparados na cozinha de diferentes formas, e o gosto dos polones antigos 
decidiu pela escolha dos ingredientes dos nossos pratos prediletos. As sopas não eram desprezadas, quão 
diferentes dos caldos portugueses! E cujos ingredientes mais conhecidos eram a betarraba vermelha (em 
borsche), as batatas, ovos cozidos e choruiço, em sopa de centeio (żur ou żurek), entranhas de vaca e bói, em 
mondongos (czernina e flaki). Nenhum caça, nenhum Natal ou festa familiar na Polônia poderiam acontecer 
sem um chucrute (bigos), muitas vezes enriquecido com a carne de caça recém abatida, cogumelos silvestres, 
ameixas defumadas ou mesmo vinho tinto. As refeições servidas nas cortes nobres consistiam no Prandium, 
ou primeiro-almoço, passando pela refeição do meio-dia e acabando na Coena, i.e., o jantar (JABŁOŃSKI, 
2016, p. 4). 

1  Por exemplo, POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE. Pomiędzy Polską, Portugalią i Brazylią. Literatura – kultura – język – 
edukacja [POSTSCRIPTUM de ESTUDOS POLONESES. Entre a Polônia, Portugal e o Brasil. Literatura  – Cultura – Língua], 
Katowice [Polônia], no. 1 (21)/2018, com dez ensaios interessantes sobre as relações culturais polono-brasileiras (poesia, tradução, 
sociedade, estudos sobre as mulheres, teatro, língua polonesa no Brasil, o ensino de polonês em Curitiba, etc.), http://www.posts-
criptum.us.edu.pl/wp-content/uploads/2018/08/Postscriptum-2018-21-TEXT.pdf.  Acesso em 31 jan. 2020.
2  A UFPR realizou, em 30 de novembro – 4 de dezembro de 2029, O Primeiro Encontro Internacional de 
Estudos Poloneses: 10 anos de curso de letras – polonês: experiências e desafios, http://poloniabrasil.org.
br/?p=1956. Acesso em 31 de jan. 2020.
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Passemos, então, aos pratos comentados e às suas respectivas receitas.

1.1 Bigos, ou o chucrute polonês (ou a repolhada polonesa)

Fonte: www. domínio comum

O nome bigosé proveniente do latim e significa ´´dois sabores´´, ou, do alemão Begossen, que significa 
molhar. Na Polônia medieval esta palavra significava ´´picar´´. Nas cortes nobres o bigos era servido durante 
as caçadas. Era um costume popular vedar a tampa da panela com masse de pão. Quando a tampa disparava 
por causa da pressão dos vapores do cozimeno, significava que o prato estava pronto.

Receita: picar bem o repolho fresco e o em conserva e colocar a panela com água ervente. Todas as carnes 
devem ser bem fatiadas e fritas na frigideira. Picar a cebola e os cogumelos previamente umedecidos. Dourar 
a cebola no óleo. Todos os ingredientes devem ser acrescidos ao repolho. Temperar com sal, pimenta, folhas 
de louro e pimenta de Jamaica a gosto. Adicionar vinho. Mexer tudo e cozinhar por aproximadamente uma 
hora. No inverno pode ser colocado no lado de fora da casa (ou no frigorífico), para conglear (JABŁOŃSKI, 
2016, p. 15). 

Para além da posição geográfica da Polónia no centro e Leste europeu, outro fator formador do paladar 
polonês foi a religião católica e o cristianismo, sendo o baptismo da Polônia recebido no ano de 996 pelo 
príncipe polonês Mieszko3, combatendo o paganismo, que desde In illo tempore dava significados rituais aos 
pratos confeccionados tendo como a base as riquezas naturais das nossas terras. 

A papoula, com o seu grande número de sementes, foi considerada síbolo de fertilidade, servindo bem 
ainda hoje para o fabrico de bolos e pastéis doces (makowce). Trata-se dos bolos que contém uma grande 
quantidade de papoula, que na tradição nativista simbolizava a fertilidade e a fartura. Tradicionalmente foram 
consumidos na noite de Natal como alvitre de felicidade. As senhoritas moíam nesse dia a papoula, para que 
tivessem sorte de arranjar um bom marido. A receita consistia no preparo da massa, da massa de papoula e no 
preparo do próprio makowiec (o bolo de papoula). Vejamos: 

3  “Em 965, Mieszko (...) desposou a princesa boémia Dobrava. No ano seguinte [996], Mieszko e a sua corte 
foram batizados. O Ducado da Polônia tornou-se parte da Cristandade” (ZAMOYSKI, 2010, p. 17). 
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1.2 Makowiec (ou o bolo de papoula) polonês

Fonte: www, domínio comum.

Era bom lembrar aqui, no contexto dos estudos sobre a comida como portadora da memória coletiva 
histórica e social, a importância das práticas da alimentação com base em sua dimensão comunicativa. Referimo-
nos à comida polonesa como veículo de lembranças e avaliação do passado, privilegiando a discussão de 
aspetos teóricos leantados por Amon e Menasche (2008). Pois, segundo as estudiosas brasileiras, que, por sua 
vez, trataram da importância inegável da comida judaica sefardi no Brasil, referimo-nos  à especificidade das 
vivências alimentares cotidianas polonesas, aos pequenos fatos de comida rotineiros e  à comida associada 
aos rituais, festividades religiosas e ocasiões comemorativas, que no Brasil podia ser “apenas imaginada 
(sonhada) por imigrantes, em um ambiente geográfico, social, cultural, econômico e político distinto daquele 
de origem” (AMON; MENASCHE, 2008, p. 15). A relação que estabelecemos entre a comida e a memória 
está fundamentada na idéia de que a comida tem uma dimensão simbólica, comunicativa, como um ritual 
profano a acompanhar uma festividade religiosa e, assim “como a fala, ela pode contar histórias” (Ibidem). É 
o que ocorre com os ovos de Páscoa pintados.

1.3 Jajka wielkanocne, pisanki  - os ovos da Páscoa (ou os ovos pintados) poloneses

Fonte: www. domínio comum
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O ovo pintado (pisanka, pl. pisanki), como sinal da vida nova, tornou-se (e ainda é, especialmente 
no tempo da Páscoa, tanto na Polónia, como no Leste europeu: na Ucrânia e na Bellorússia) o símbolo do 
início do mundo e da renovação da vida, acompanhando, num cestinho da cerimônia de bênção da comida 
ministrada nos adros das igrejas polonesas aos sábados de Aleluia, o cordeirinho pascoal como símbolo de 
ressureição de Cristo.

Com o advento do Cristianismo, muitas crenças pagãs foram adaptas às práticas da nova fé. Os nossos 
famosos pastéis ou rissóis cozidos (pierogi), que na sua forma recordam o sol e seus raios, relacionam-se 
ao culto solar que era praticado no território atual da Polônia, com especial incidência no Monte Ślęża4.  
Os pierogis, originariamente servidos no Natal, simbolizando a ressureição de Cristo, tornaram-se o prato 
nacional da Polônia, as pierogarias5 fazendo parte da paisagem gastronômica polonesa de parceria com as 
pizzerias italianas, as charcutarias portuguesas e os churrascos à brasa servindo picanhas no Brasil.Há quem 
aproveitasse uma conferência da série Vozes nas Margens6, organizada anualmente desde 2018 como a ocasião 
única de se deslocar para a Polónia ´´na pierogi´´, isto é, para experimentar o sabor genuíno e delicioso 
dos pastéis cozidos com recheios vários (indo da carne picada até o requeijão, espinafre, ameixas e o trigo 
sarraceno).Enfim, uma voz off, ou um aparte cultural...A comida constitui, pois, um veículo para manifestar 
significados, emoções, visões de mundo, identidades, bem como um modo de tranformar, pela resolução de 
conflitos, realizações de mudanças, desistências e dissidências, enfim – várias vozes e discursos da narrativa 
social. “O conceito de voz de comida (HAUCK-LAWSON, ap. AMON e MENASCHE, Ibid., p. 17) coloca 
em relevo seu potencial para abordar temas como tradição, etnia, harmonia, discordância, transitoriedade, 
identidade” (Ibidem). 

1.4 Os pierogi (pastéis cozidos ou rissóis) poloneses

O prato mais popular na Polônia e da Polônia, talvez tenha sido trazido do Extremo Oriente, chegando 
ao País através da Rutênia. Segundo a tradição, os pieroguis foram trazidos de Kiev (na Ucrânia) pelo pispo 
da ordem dos dominicanos, santo Jacek Odrowąż (Saint Hyacinth, 1183 – 1257), o padroeiro histórico da 
Polônia, que, no século XX, abriu novos mosteiros nas terras rutenas.

4  Monte Ślęża, lat. Silensi, alem. Zobtenberg, chamada também  Góra Sobótka, ‘’Ślęża’’ é uma montanha po-
laca, de 718 metros de altura na cordilheira dos Sudetes (em polonês: Przedgórze Sudeckie) na Baixa Silésia, 
a 30 km  de Breslávia (em polonês: Wrocław), no sul do País, conhecida de rituais pré-cristãos do culto solar, 
as danças e crenças populares da Polônia antiga.
5  No panorama gastronômico de Varsóvia salienta-se (veja-se bem o nome próprio, forjado de estrangeiris-
mos!) o restaurante Pierogarnia Grande Pierogi: http://grandepierogi.pl/. Acesso em 1 de fev. 2020. 
6  A terceira edição da conferência Vozes nas Margens é organizada em 6 de maio de 2020, destinando-se para 
quem quiser tratar da ´´Tradução: uma ponte entre línguas e culturas´´; do espírito dessa conferência surgiu a 
ideia do presente artigo. Cf.: http://www.camoes.pl/2020/01/06/terceira-edicao-da-conferencia-vozes-nas-ma
rgens/?fbclid=IwAR2qS81Gcx36knckpTJxC6hQqjqgl4efxojkOWxOvOGNvwva1V4npni7AQE.acesso em 
29 jan. 2020. Ao nosso grato leitor brasileiro, dirigimos-lhe um convite para as futuras  edições das VnM, 
organizadas no Instituto de Estudos Ibéricos e Iberoamericanos da Universidade de Varsóvia.
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Fonte: www. domínio comum

O nome vem provavelmente da palavra arcaica pir, que significava “festa’’, pois era servido 
primitivamente somente durante dias festivos e solenes. Cada solenidade tinha seu tipo de pierougi, que 
tinha também um nome diferente, com recheio e aparência próprios: kurniki – pierogi de casamento, knysze 
– pierogi de funeral, koładki – servido durante as festividades natalinas e socznie – em molhos onomásticos. 

Receita:

Preparação da massa: Amassar a massa, adicionar sal, água morna e esticar a massa. Com um copo fazer 
rodelas. Dentro colocar o recheio preparado anteriormente. Apertar as bordas da massa, fazendo pastelzinhos. 
Colocá-los numa panela com água fervente e cozinhar até emergir.

Preparação do recheio para os pierogui com repolho: Cozinhar o repolho com uma quantidade não muito 
grande de água até amolecer. Deixar esfriar, picar, acrescentar cebola previamente picada e refogada, sal e 
pimenta. Na frigideira refogar o repolho e colocar nos pastéis.

Preparação do recheio de pierogi com queijo:  Misturar o queijo com gemas de ovos, açúcar de baunilha e 
passas. Há também uma variante salgada de pieroguis com queijo tipo ricotta e batatas cozidas, chamados 
ruskie pierougi (os pastéis russos). 

Preparação do recheio de pierogi com carne: Preparar a carne e refogar em ambos os lados. Cozinhar até que 
amacie junto com verduras. Deixar depois esfriar e passar no moedor de carne. Adicionar ovo, farinha de rosca, 
temperos e cebola picada e dourada na manteiga. (JABŁOŃSKI, 2016, p. 65).  

Os frequentes jejuns, que na Polônia antiga eram eram respeitados à risca, passaram a ser tratados 
como preparação espiritual para as festividades eclesiásticas, que eram celebradas com pompa e circunstância 
ao redor de mesas ricamente servidas em casas da nobreza polonesa e com modéstia e comedimento em casas 
de camponeses ou de pequenos burgueses. Nasceu então a tradição dos pratos festivos esperados com especial 
luxo e onde nem cada um poderia se permitir nos dias comuns. As receitas contam, ainda, que o paladar agri-
doce polonês é uma construção coletiva. Pois, segundo as estudiosas brasileiras,

A coletivização do gosto não precisa mais de ser negociada, já é um dado do senso comum, uma tradição, 
sabese como deve ser o gosto dos biscoitos, não é preciso medir o açúcar para reproduzir o paladar. O mesmo 
é válido para a forma e para o ponto de cozimento. A receita também conta que não é necessária a precisão 
científica na narrativa, porque não está colocado em primeiro plano a reprocução perfeita da comida. A variação 
é aceita e valorizada dentro dos parâmetros de aceitaçãotácita coletiva. Há um fundamento assumido na receita 
dos biscoitos de álcool: o pressuposto da comunidade. Assim, essa receita narra uma história que recupara a 
memória do que a comunidade elegeu como valor (AMON; MENASCHE, 2008, p. 17). 
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Um outro fator ainda da formação do paladar polonês foi a influência dos diferentes modos de 
preparação dos pratos e de aplicação de novos produtos agrícoloas que vinham chegando à Polônia de países 
distantes, na maioria dos casos até do Oriente. Já na Idade Média os muitos contatos com o Oriente trouxeram 
a disponibilidade de variados temperos vindos de longe, principalmente da Índia. A rainha Edviges (Jadwiga 
Andegaweńska, 1373 – 1399), santa padroeira da Polônia de ascendência húngara, no século XIV introduziu à 
mesa polonesa a moda do uso abundante de pimenta, noz-moscada, açafrão, cravoc, etc. Por causa do alto preço, 
os temperos orientais eram considerados um artigo de luxo, e quanto mais fossem utilizados, mais elevavam a 
posição social do dono da casa que servia o banquete. Para os visitantes estrangeiros, especialmente franceses, 
esses pratos pareciam ter sabor picante demais. Por outro lado, também do Oriente vieram para nós todos os 
doces, como as passas de figo, amêndoas, uvas secas, frutas secas e açúcar de cana. Em 1634, a rainha Edviges 
ofereceu as suas jôias para fundar, em Cracóvia, a primeira universidade polonesa. Em 1385, a Polônia uniu-se 
a Lituânia, quando Edviges esposou o príncipe lituano Władysław Jagiełło. O estado polaco-lituano passou a 
ser chefiado pela dinastia de Jaguelão (PARMA, 2011, p. 6).  União essa foi confirmada em 1569 em Lublin, 
quando foi criada a Res Pública das Duas Nações: da Polônia e da Lituânia, manendo-se este vasto país eslavo 
no mapa da Europa até ao ano de 1759. Há quem dissesse, até hoje, que muitos sabores e hábitos alimentícios 
e rituais de comida dos poloneses são comuns com os dos lituanos... 

A esposa do rei Sigismundo o Velho (Zygmunt I Stary, 1467 – 1548), Bona Sforzad’ Aragona (1494 
– 1557), era oriunda de uma família rica de duques milaneses, filha de Giangaleazzo Sforza e Isabel de 
Aragão, neta de Afonso II,  rei de Nápoles. Mulher culta e inteligente, ao se mudar para Cracóvia, levou 
consigo cozinheiros italianos que introduziram à mesa polonesa a cozinha da Itália. Pratos de carne gordurosos 
começaram a ganhar a companhia de veruras, como bróccolis, salsão, salsa, alho-porro, repolho, alface e 
tomate, que não eram conhecidos nas mesas polonesas e tinham de ser trazidos diretamente da Itália.

No século XVI, no chamado período áureo da história da Polónia, o país era um dos maiores e mais 
ricos império na Europa. Foi nessa época que, em 1596, o rei Sigismundo III Vasa (Zygmunt III Waza) 
transferiu a capital polonesa de Cracóvia para Varsóvia. 

No reinado do rei D. João III Sobieski (1629 – 1696, o vencedor dos turcos na batalha de Viena 
em 1683, um dos maiores reis e chefes guerreiros da Polônia) apareceram na mesa polonesa as batatas. As 
mudanças de hábitos de alimentação foram trazidos por esse rei ao nosso País depois da batalha de Viena. 
Entre muitos presentes trazidos para a esposa do rei, a belíssima rainha Marysieńka Sobieska (Maria Kazimiera 
de La Grange d’ Arquien, 1641 – 1716), havia café e batatas. O café entrou no uso social na Polônia desde 
aquele tempo, enquanto que as batatas eram consideradas maléficas para a saúde e tinham uso somente como 
a comida para os porcos. Somente no reinado do rei Augusto III de Saxe (1733 – 1763) os numerosos colonos 
alemães, que eram plantadores (e grandes amadores!) de batatas, tornaram geral o uso do tubérculo entre nós. 
Até hoje, as batatas são servidos na maioria dos pratos tradicionais poloneses, acompanhando as peças de 
carne e de peixe, assim como as nossas ricas sopas, em que entram cortados em cubinhos, juntamente com 
os legumes chamados “a substância italiana”, ouwłoszczyzna: o alho-porro, a raiz da salsa, a cenoura e o 
aipo. Assim se iam transformando os paladares poloneses, testemunhando as vivências individuais e coletivas 
nossas, recuperadas agora com os sabores da infância e adolescência e várias iniciativas de recuperação e 
preservação do património histórico e cultural polonês7.
7  Um exemplo interessante oferece O livro universitário de receitas [Uniwersytecka książka kucharska], 
com as histórias sobre a vida e os hábitos alimentícios de estudantes e professores, inclusive receitas vá-
rias, por exemplo, “o caldo inusitado” do Magnífico Reitor da Universidade de Varsóvia (KĘDZIOREK;  
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2. Vozes de comida, história e literatura

Em 1682, em Cracôvia, foi editado o primeiro livro de culinária polonesa (muito sui generis e em 
contraponto da culinária francesa, popular nas cortes de magnatas naquele tempo): Compendium Ferculorum 
albo zebranie potraw [Compêndio de comida ou a coleção de pratos], escrito por Stanisław Czerniecki nos 
anos de 1670 - 1677, a obra sendo a quintessência da culinária polonesa no período barroco, ao gosto sármata 
(ou da Polônia antiga, meio-lendária, meio-histórica). Nos anos de 1682 – 1821 foram publicadas cerca de 
vinte edições do Compendium fercolorum. As duas primeiras edições foram impressas com carateres góticos, 
às vezes mal impressos. O que pode ser interesssante é o fato de que nas edições sucessivas as receitas não se 
iam alterando, mas sim, foram acrescentados títulos novos às receitas velhas, para facilitar acesso aos leitores 
cada vez mais numerosos, também das camadas baixas da sociedade polonesa. O autor da obra, Stanisław 
Czerniecki, foi o cozinheiro do magnata cracoviense Aleksander Michał Lubomirski e o mestre-de-cozinha 
bastante apreciado; a sua obra, dedicada a Tekla Lubomirska (a mulher do patrão, na cuja corte o mestre-
escitor serviu por trinta e dois anos)tornou-se célebre e circulou nas casas e famílias na Polônia até ao século 
XIX. 

Nos finais do século XVII, o Compendium Ferculorum foi traduzido para a língua russa (a tradução 
manuscrita, guardada na Biblioteca Nacional Russa em Moscovo), o que foi provado no artigo do investigador 
britânico Henry Leeming A 17th Century Polishk Cookery Book and it Russian Manuscipt, publicado em 1974 
no Slavonic and East European Review.  Czerniecki transcreveu as receitas que deviam ter circulado por via 
oral há muito tempo na Polónia (mesmo que algumas delas não fossem compreensíveis para a maioria dos 
simples leitores....), desfrutando do ambiente na corte dos príncipes Lubomirski. 

Lavrando as receitas, o autor discursava também sobre o paladar, o gosto, e a sensibilidade, dava 
conselhos, compartilhava os segredos da organização de banquetes e, antes de mais nada, enumerava os 
ingredientes imprescindíveis dos pratos. Por isso mesmo a obra dele é considerada a emanação da cultura 
polaca da época do barroco, i.e., a cultura sármata.O Compendium Ferculorum consta de três capítulos e 
contém trezentas e trinta e três receitas, tendo a comosição regular. Na parte primeira foram descritos os pratos 
de carne, na parte segunda – os pratos de peixe; pode-se ler também sobre os métodos polacos de fazer molhos 
para peixes. A terceira e a última parte da obra contém receitas feitas na base de leite. Nesta terceira parte 
encontramos também as receitas de bolos, vários doces e pastéis; não sempre doces e bem diferentes dos doces 
brasileiros e cariocas (como, por exemplo, o brigadeiro ou o negrinho, o bolinho de chuva ou os biscoitos 
globo, que foram tombados como patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro8). A maior parte ocupam 
as receitas de pratos de carne (cerca de cem), sendo o priemeiro dos pratos o famoso caldo polaco (rosół), 
na época ainda não considerado ainda uma sopa, mas sim, um prato de carne. A canja real (rosół królewski) 
consta ainda hoje dos livros de culinária. Eis o exemplo:

KUĆMIEROWSKA 2016).
8  A receita dos biscoitos globo (levados à praia com mate!) é composta por água, leite, óleo e polvilho. 
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2.1 Canja real (rosół królewski) 

Fonte: www, domínio comum

A canja real é uma sopa tradicional que surgiu no tempo antigo como efeito do cozimento prolongado 
da carne. Resultou da necessidade de dessalgar a carne que era seca ao sol em mantas de charque. O nome vem 
justamente de desssalgar a charqueação. 

Receita:

Modo de preparo: A carne deve ser enxaguada e colocada numa panela, onde se derrrama água e aos poucos 
deixamos levantar fervedura. Deste modo, todos os componentes da carne dissolvem-se no caldo. Depois de 
15 minutos de cozimento lento, remove-se a espuma que sobe. Acrescentam-se legumes, temperos e cebola 
tostada. A canja deve ser cozido a fogo baixo durante quatro horas, tornando-se mais clara. Depois de cozido, 
escorremos todos os ingredientes. A canja é servida com o macarrão, que antes também fora cozido. Acresenta-
se também salsa picada. Também pode-se adicionar cenoura cozida picada e um pouco de açúcar.

Preparo de macarrão (massa): Espalhar a farinha. Acresentar ovos, sal e amassar durante 5 - 10 minutos. Deixá-
la descansar por uma meia hora coberta pro uma toalha, o que a faz menos elástica. Cortar a massa em pedaços 
bem finos, deixar secar. Cortar depois em tiras finas. Cozinhar o macarrão em água com sal e um pouco de óleo 
de azeite (JABŁOŃSKI, 2016, p. 31).

Antes do modo particular da preparação ideal do caldo real. Czarniecki enumerou dezesseis métodos 
ainda possíveis ... No fim de cada capítulo do Compendium Ferculorum, vinham o chamado segredo do 
mestre-de-cozinha e os additaments (acréscimos) sobre os pratos estrangeiros. Um dos “segredos” consistia  
da descrição cabal de como …prepararum capão na garrafa, ou um frango na púcara, sendo um prato de 
frango a comida mais cara ao paladar do mestre...O segredo máximo consistia em como preparar os pratos 
salutíferos para a saúde, especialmente dos caldos feitos na base de excelentes carnes. Podemos observar, 
também, que naqueles tempos os jejuns eram mais rigorosos do que hoje e observados à risca. O Compendium 
.... apresenta toda a riqueza da culinária polaca, baseada nos pratos de carne, mas náo suínos (como hoje), 
mas confeccionados na base da carne de vitela, bói e do frango, assim como dos doces, compotas, biscoitos, 
bolos, bolinhos e frutos caramelizados. Mostra também o patriotismo do seu autor, que se orgulha de escrever 
em polaco, com o objetivo claro de sublinhar a alegada supremacia da culinária polonesa sobre a francesa, 
condenando a utilização do vinho acrescentado nos pratos e antes de mais nada o hábito de servir a carne 
panada, o que se tornou o modo muito popular de servir costeletas da carne de porco, ou o bife de lombo 
de porco, os schabowe, um dos pratos mais comumente servidos na Polônia, acompanhados com repolho e 
batatas cozidos. Vejamos:
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2.2 Bife de lombo do porco (schabowe) 

Fonte: www. domínio comum

Na Itália, durante o Renascimento, os alimentos eram cobertos por finas camadas de ouro. Empanar as carnes 
surgiu como uma das formas mais baratas de substituir tal decoração exclusiva. O prato era já conhecido na 
Polônia no século XIX. Foi citado pela primeira vez na literatura culinária de Lucyna Ćwierczakiewiczowa 
em 365 almoços por 5 złotys (1858).

Receita:

Preparo dos bifes: Lavar a carne, passar no óleo de oliva, pimenta, sal, manjerona, alho e pimentão e deixar 
num local fresco por algumas horas. Cortar os bifes em fatias de um centímetro de espessura. Bater com o 
martelo de fazer bife (tłuczek do mięsa) até ficar o mais fino possível. Adicionar temperos e passar primeiro na 
farinha, depois no ovo e no final na farinha de rosca. Fritar os bifes em óleo quente, mas com fogo brando, até 
que se tornem dourados. 

Preparação do repolho: Colocar o repolho numa panela com água. Adicionar cominho, folha de louro e a 
ceboula picada e refogada. Cozinhar o repolho até que amoleça. Aquecer na frigideira manteiga, adicionar 
farinha e aos pocos derramar o caldo, mexendo sempre bem. Aquecer até que adquira a consistência da nata. 
Adcicionar o roux ao repolho, mesendo, salgando e apimentando (JABŁOŃSKI, 2016, p. 50).

Czerniecki, o bom patriota e o mestre-de-cozinha hospitaleiro, advogava as vantagens da cozinha 
nacional polonesa, sem se esquecer das receitas escolhidas no estrangeiro, tudo para agradar aos hóspedes, 
segundo o nosso ditado antigo: Gość w dom – Bóg w dom (Visitante em casa – Deus em casa). Infelizmente, 
sem guardar a regra de originalidade, o autor nosso copiava a desgarrada as receitas francesas, alemãs e 
tchecas, adaptando-as para o paladar polonês e elaborando assim o nosso sabor dos pratos único, agri-doce, 
açucarado, gorduroso e substancial. Era de acrescentar, ainda, que a ideia importante da culinária da Polônia 
antiga era a junção dos sabores doces e salgados, azedos, picantes, ou de todos por uma vez. Czarniecki 
estava de opinião que se devia sublinhar o contraste dos sabores. Curioso como possa parecer hoje, a carne 
suína era raramente servida, em detrimento da carne de vaca, frango, carneiro, peixes ou mesmo carangeujos 
e caracóis... O bigos verdadeiro não continha chucrute, enquanto que os pratos de quaresma tinham muita 
gordura e açúcar. O açúcar, por sua vez, era acrescentado na culinária do nosso mestre como aditamento para 
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os pratos de legumes, de carne e de peixe. Conheciam-se até doze modos de variaro sabor de açúcar! Havia 
muitos condimentos exôticos utilizados segundo as receitas dele: o açafrão, o gengibre, a canela, a noz e a flor 
de moscata. 

Um dos pratos preferidos de Czrniecki era o capão (kapłon) assado, isto é, o frango castrado de engorda. 
No Compendio... podemos encontrar náo somente vários modos de preparar esta ave, como também encontrar 
instruções de fazer um bom caldo na base de frango, assim como atestam as receitas de hoje. Vejamos a receita 
do frango (ou o galeto polonês) assado e recheado:

2.3 Frango assado recheado (Kurczak pieczony faszerowany) 

Fonte: www. domínio comum

Esse frango configurou-se como um prato tradicional, servido nos almoçós familiares e nas ocasiões 
festivas.

Receita:

Modo de preparo: Lavar o frango, passar nele sal e deixar descansar por algumas horas na geladeira. Moer 
o fígado de galinha com o pão molhado e amassado. Bater a manteiga com as gemas. Adicionar o fígado à 
manteiga, com as amêndoas descascadas e picadas e as passas. Ao final, acrescentar as claras batidas em neve. 
Adicionar sal, pimenta e salsa a gosto. Rechear o frango com o recheio e costurá-lo. Levar ao forn oaquecido 
a 220oC por aproximadamente uma hora e meia. 

(JABŁOŃSKI, 2016, p. 53).

Por muito tempo ainda se mantinha na Polônia a moda dos pratos gordurosos, açucarados, temperados 
de modo picante ou azedo e, muitas vezes, adicionados de “doçuras”. Eram usados molhos espessos e muito 
temperados, onde os pratos eram refogados. A decoração barroca seguidamente dominava sobre o sabor. 
Czarniecki, como o mestre-de-cozinha, não somente confecionava e descrevia os pratos, colecionando as 
receitas e guardando os hábitos alimentícios da classe nobre e aristocrata da Polônia, como também dirigia 
os banquetes, que muitas vezes tinham aparência de verdadeiros espetáculos teatrais...Espetáculos esses que 
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tinham que parar nos séculos posteriores, na época das partições (rozbiory) da Polônia entre as superpotências 
vizinhas (1795 – 1918).

Antes, porém, chegou ainda o final do século XVII, com o reinado do último rei da Polônia e Lituânia, 
Estanislau August Poniatowski (Estanislaus Augustus Rex, 1732 – 1798) e os seus célebres almoços das 
quintas-feiras, chegou para nós a moda da culinária afrancesada. O cozinheiro real Paulo Tremo (Berlim, 
1733 – Varsôvia,1810), homem culto e viajado, chamado “o primeiro mestre-de-cozinha da Europa” , cujas 
anotações culinárias se consdervaram até aos nossos dias, intoruziu à mesa real, e por aí às mesas nobres, 
a moda dos pratos requintados e de sabor delicado. É verdade que ainda tentou fazer a síntese do sabor de 
dois mundos fechados para si, mas as mudanças entraram sem que se as pudesse evitar. A tradicional cozinha 
polonesa antiga, com os seus sabores picantes, agrestes, apimentados e condimentados, passou a fazer parte 
do passado. 

A segunda metade do século XVIII foi menos próspera para a Polônia, envolvida em guerras com a 
Ucrânia e com a Suêcia de onde saiu derrotada. Em resultado de várias lutas e guerras, o País perdeu uma 
grande parte do seu território; o nosso sistema econômico ficou num estado deplorável e o poder real deixou 
de ter qualquer autoridade, após a abdicação de Estanislau Augusto Poniatowski, o último rei da Polônia, que 
após ter abandonado o trono em 25 de novembro de 1795, em prol da Rússia,   passou a viver em Grodno, 
pedindo proteção e conselho do governador russo; o rei esse passou os três últimos anos da vida na condição 
do banido em Petersburgo.

Para sair da crise, os poloneses implantaram reformas na economia, no sistema militar, na igresja 
e na educação. O processo foi coroado em 1791 com a Constituição de 3 de maio, a primeira constituição 
progressista na Europa e a segunda no mundo. De qualqeur maneira, já era tarde demais para a salvação do 
estado polonês. Os governos dos países vizinhos, isto é, a áustria, a Rússia e a Prússia apoderaram-se do 
território da Polônia. Na sequência de três partições (nos anos 1772, 1792 e 1795) a Polónia desapareceu 
do mapa da Europa durante cento e vinte e três anos. Embora durante o século XIC tenham surgido várias 
insurreições patrióticas, o estado polonês recuperou a independência só em 19189, após a primeira grande 
guerra (ou a primeira guerra mundial). Foi então que a importância dos três impérios na Europa do século XIX 
diminuiu consideravelmente (PARMA, 2011, p. 7.).

Entretanto, ainda no ano de 1786, foi editada a obra O Cozinheiro Perfeito(Kucharz doskonały) de 
Wojciech Wincenty Wielądek ou Wielądko (1749 – 1822), um nobre polonês, historiador, tradutor e poeta, 
especialista em herâldica ou a ciência dos brasões. Trata-se de de uma tradução muito bem feita, apesar de 
resumida, da popular obra francesa do final do século XVIII La Cuisinière borgoise,  de Menon, editada por J. 
Mossy, Pére e Fils em 1791, onde não se encontrava nenhuma receita sequer que fosse tradicional polonesa. 
Da França veio também a moda de três refeições diárias ao invés de apenas duas, servidas de manhã e à noite 
na Polônia antiga. Pequeno-almoço, almoço e uma sopa de prato de fundo mais um jantar é o esquema que se 
manteve até aos dias de hoje.

A privação da liberdade e a tragédia das partilhas da Polônia, iniciada em 1795, com a Polônia dividida 

9  O dia 11 de novembro, o dia em que o marechal Józef Piłsudski (1867 - 1935) tomou posse 1m 1918, de-
pois de 123 anos das partições, quando o nosso País estava varrido do mapa da Europa, festeja-se na Polônia 
como o Dia da Independência. Cf. Independência da Polônia 99 anos. Casa da Polônia: http://www.cultu-
rapolonesasp.com.br/index.php/14-sample-data-articles/213-independencia-da-polonia-99-anos. Acesso em 
3.02.2020. 
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entre a parte prussiana, austríaca e russa influenciou significativamente na formatação da nossa culinária 
nacional. Cada uma das partes, conectada à malha nacional estranha, automaticamente tomou modelos culturais 
e culinários que se mantiveram até aos nossos dias, apesar de, prinicipalmente, tangerem os nomes. Um 
exemplo pode ser o da batata, que na Grande Polônia é chamada de pyra, na Silésia kartofel, nas montanhas 
do Sul da Polônia grula e na Cassúbia bulwa. Exatamente no século XIX a batata tornou-se o alimento 
fundamental, tal como fora noutros tempos o trigo sarraceno, ou kasza gryczana. Os ocupantes, preocupados 
em explorar tudo o que podiam extrair das antigas terras polonesas, empobreceram a sociedade nacional 
ao extremo, assim como o farão as tropas de adolf Hitler que invadiram o País a 1 de setembro de 1919, 
levando à eclosão da segunda guerra mundial, a época de terros, de campos de concentração alemãos nazi, do 
Holocausto. A batata, por ser um produto fácil de cultivar e obter, satisfazia as nossas necessidades alimentares 
nesse e noutros tempos.

No período das partilhas existiu ainda uma tendência de conservação das tradições culinárias polonesas. 
Um exemplo pode ser o livro de culinária de Lucyna von Bachman, primo voto Staszewska, secundo 
Ćwierczakiewiczowa (1826 – 1901), autora de compêndios e manuais sobre a organização e a conduta do lar 
doméstico, conhecida do terceiro sobrenome como a autora de 365 almoços por cinco złotys (365 obiadów za 
5 złotych), de 1858, cujas receitas foram extraídas de calendários de fazendeiros poloneses do século XVIII 
(tenho um exemplar em casa, que me foi oferecido em forma de um reprint pelo meu Pai, médico já falecido, 
em 1990, como uma prenda de Natal, com uma belíssima nota dedicatória manuscrita e votos de utilidade...).  
Essa obra continha pratos característicos das pequenas propriedades polonesas dos dias do final da república 
dos nobres, ou da Primeira Res Pública polonesa, ou da antiga Polônia que tinha esse nome desde a segunda 
metade do século XVII até ao fatídico ano de 1795 – a data da ultima das partilhas.

O fim da segunda guerra mundial em 1945 não resolveu o problema da indepndência da Polônia 
e empobreceu ainda mais a nossa arte culinária. Na conferência de Yalta, decorrida na Península Criméia 
(na Ucrânia) em abril de 1945 “os três grandes” chefes de estados: Franklin Delano Roosevelt, Winston 
Churchill e José Estaline entregaram a Polônia a influência da ex-União Soviética. Começou a época parda 
daa República Popular da Polônia que foi, evidentemente, um tempo de simplificação e de queda da cozinha 
polonesa, mesmo que as recietas mais tradicionais (como as de bigos, pierogi ou schabowe) fossem cultivados 
em ambiente familiar dos pequenos lares nas cidades e aldeias polonesas, como também nos “estabelecimentos 
de pasto comuns” ou zbiorowe zakłady żywienia (chamados jadłodajnie, stołówki e bary mleczne).

Muitos anos de resistência nacional conduziram à formação, em 1980. Da Confederação Nacional 
dos Sindicatos da Polônia “Solidariedade” (Solidarność), que se opôs ao regime comunista. A no de 1989 
foi decisivo: à mesa redonda sentaram-se os representantes da oposição anticomunista com as autoridades 
comunistas. Este evento deu origem à democratização do estado e à eleição de Lech Wałęsa  para a presidência 
da República da Polônia livre. Os acontecimentos que tiveram lugar na Polônia exerceram uma sifnifictiva 
influência sobre a situação política em toda a Europa. A soberania nacional levou a Polônia à adesão a OTAN 
em 12 de março de 1999. O desenvolvimento econômico e a consciência política permitiram a sua entrada à 
União europeia em 1 de maio de 2004 (PARMA, ibidem). 

A partir de 1990, juntamente com a democratização do regime político na Polônia, surgiu um forte 
retorno às tradições culinárias nacionais e às cozinhas regionais. Começou-se o resgate de antigas receitas 
(muitas vezes, guardadas em obras literárias do passado, na memória dos idosos, nas cômodas e baus velhos, 
nas gavetas, nos velhos sótãos...) e o retorno às tradições culinárias nacionais e às cozinhas regionais. Voltou 
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à moda e o modo tradicional e caseiro de cozinhar segundo as receitas “das vovós”. Sendo assim, a Polônia 
salvagardou o seu caráter antigo: a hospitalidade e a benevolência, apesar de cultivar e celebrar as datas e 
os locais do martírio nacional e os numeerosos monumentos e sítios de dolorosa e traágica memória. Hoje, 
a Polônia oferece as imagens pitorescas, maravilhas da natureza, rica tradição folclórica de danças, hábitos 
ancestrais e opíparas ou frugais comidas, conforme o caso e a circunstância, diversificadas em conformidade 
com as regiões do País. Fica tudo por descobrir na Polônia, uma região turística atraente, juntamente com 
os seus doces, por aqui ainda não descritos mas por descobrir pelos viajeiros lusófonos .... (por exemplo, os 
faworki, os mazurki, os szarlotki  ou os pączki, ou sonhos...).   

3. A sopa mais cara ao coração polonês

Lembro-me a minha Mãe a repetir uma frase, a preparar no tempo quente de verão (ou, mais 
frequentemente, pelo fim da primavera), aquando da minha infância «campestre, celeste» uma frase de como 
os nobres na Polônia antiga «comeram no silêncio a sopa fria de beterraba», murmurando um verso da epopeia 
nacional polonesa OSenhor Tadeu (publicada inicialmente em 1834 em Paris) de Adam Mickiewicz (1798 
– 1855), conhecida de cor desde os tempos dos nossos avôs e bisavôs (do canto terceiro): “Podano w kolei 
wódkę, zaczem wszyscy siedli/ i chołodziec litewski milczkiem żwawo jedli”. (Foi servida a vodka, naquele 
tempo se sentaram/ e a sopa lituana fria no silêncio comeram10). Com certeza, a primeira frase, sobre 
a vodka,  não se gravou na nossa memória coletiva (mesmo que persistisse o hábito de servir vodka, às 
vezes mesmo em excesso...), enquanto que a segundaecoa nas nossas mentes e nos nossos corações como um 
resquício longínquo da memória coletiva comum polonesa e lituana. Pois, as cozinhas de ambas as nações 
– a Polônia e a Lituânia – misturaram-se, e muitos pratos lituanos ganharam cidadania nas mesas polonesas, 
entre outros, a sopa de beterraba fria (espécie de gazpacho eslavo), fabulosa no tempo de canícula, capaz 
de refrescar num dia quente, despertar o apetite, facilitar a digestão. O antropólogo Oskar Kolberg (1814 – 
1890) menciona, na parte da sua Obra Completa dedicada à Lituânia (vol. 53, Litwa, 1966, p. 40 - 41) os dois 
ingredientes imprescindíveis para um chłodnik ou sopa fria de betarraba: a beterraba vermelha cortada em 
pedacinhos e os cubinhos de gelo...

Na Cozinheira Lituana (Kucharka litewska, 1854, p. 33 - 34), importante livro de culin]aria esse, 
da autoria de Wincentyna Zawadzka (1824 – 1894), que utilizava o pseudónimo W. A. L.  Z.,encontramos 
várias espécies de sopa fria de beterraba, conforme o caso, preparada de folhas frescas de beterraba jovem 
(boćwinka) ou de bulbos maduros (parecida com o barszcz/borsch). Este prato foi enumerado em vários livros 
de culinária  poloneses, por exemplo no Manual da dona de casa aldeã (Poradnik gospodyni wiejskiej, 1954). 
Mereceu algumas páginas também da  obra publicada em 1999 sob o títuloSekret kucharski, czyli co jadano 
w Soplicowie (O segredo de cozinha, ou o que se comia em Soplicowo), sendo Soplicowo o local da ação 
da epopopeia nacional polonesa acima mencionada), da autoria de jornalista bake-off Hanna Szymanderska 
(1944 - 2014), que descreveu o prato em pormenores, afirmando, que nos tempos Adam Mickiewicz  a sopa 
já devia ser comumente conhecida, preparada e comida, após servir a vodka como aperitivo para o almoço.

Vejamos, então, como se faz o chłodnik litewski (sopa lituana fria de betarraba):

10  A. Mickiewicz, Senhor Tadéu, c. III, v 706-707.  Tradução para o português livre minha, assim como o 
negrito, A.K.
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3.1 Sopa fria de beterraba (Chłodnik) 

Fonte: www. domínio comum

A sopa é preparada fria. Sua origem está na Lituânia, o que é demonstrado no apelido de “lituana”. 
Pela primeira vez foi citada na epopeia nacional polonesa institulada O Senhor Tadeu, de 1834, cujo autor é 
Adam Mickiewicz. 

Receita:

Modo de preparo: Todos os ingredientes (1 litro de coalhada – suco de betarraba, dois pepinos verdes, seis 
rabanetes, funcho, cebolinha, sal, pimenta moída, açucar, 3 ovos cozidos, 2 tomates) devem ser bem picados 
e misturados com a coalhada. Acrescenta-se o suco de betarraba. Eemperar com sal e pimenta a gosto. A sopa 
fria deve ser levada à geladeira e resfriada por algumas horas. Á sopa pode ser adicionado também pedaços de 
carne ou frango previamente assado. A sopa fria com pedaços cozidos de beterrabas é conhecida como sopa 
lituana. (JABŁOŃSKI, 2016, p. 22).

Ouçamos aindaa voz de Henryk Siewierski sobre Adam Mickiewicz, “um poeta peregrino”, o poeta 
vate polonorum, cuja poesia consagrou-lhe o nome único de um líder espiritual dos poloneses exilados e 
desprovidos da pátria no século XIX  e a sua obra máxima:

Escrito em 1834, o poema épico Pan Tadeusz (Senhor Tadeu) é um amplo panoramada da vida da nobreza 
polonesa na Lituânia, a descrição de um mundo condenado a desaparecer, que os poloneses consideram a sua 
epopéia nacional. Para Mickiewicz, Pan Tadeusz foi também uma viagem ao “país dos anos da infância” e ao 
tempo da esperança de libertação despertada pela campanha de Napoleão contra a Rússia em 1812. O subtítulo, 
A última incursão na lituânia. História fidalga de 1811 e 1812, em doze livros em versos, enfatiza o lado épico 
do poema, um conflito entre duas famílias, que culmina em um conflito armado. Mas na estrutura do poema 
são privilegiadas as descrições de um microcosmo, cujo centro é a casa de uma família tradicional e abastada 
de província. Na forma disciplinada de um “hexâmetro polonês”, Mickiewicz grava as imagens da natureza, 
os detalhes da vida cotidiana, retrata os homens e seus costumes, construindo uma visão da vida polonesa, 
idílica sem dúvida, mas embuída de formas metariais, sons, cheiros e sabores a ponto de desafiar a própria 
transitoriedade (SIEWIERSKI, 1998, pp. 13 – 14, o negrito meu, A. K.).

Vejamos a página da primeira edição de O Senhor Tadeu (1934):
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Fonte: www. domínio comum

Mickiewicz foi um poeta de cheiros, sabores, de tentação de dominar as almas e discutir com o próprio 
Deus o destino da sua pátria, sabendo não só da força da palavra, mas também dos seus limites. «E talvez por 
isso resolvesse substituir a “poesia da palavra” pela “poesia da ação”» (Ibidem). E por isso vale a pena dar a 
conhecer a cultura polonesa aos brasileiros, sendo já alguns escritores de origem polonesa reconhecidos no 
Brasil, como Paulo Leminski, Samuel Rawet, Alfredo Syrkis, Letícia Wierzchowski i Julian Tuwim (1894 – 
1953), que descreveu a sua estadia no Rio de Janeiro, no início dos anos quarenta do século passado, em um 
dos fragmentos de Flores poloneses (Kwiaty polskie, publicado em 1949) afirmando que “My country is my 
home. Minha Pátria/ e os outros países são hotéis”. A peresistência da voz polonesa, patriótica e afirmadora 
da identidade coletiva reconhecemo-la também  nos ancestrais pratos poloneses, nas receitas de culinária e no 
sistema da comida percebida por vários estudiosos como o sisema linguístico, com a dimensão comunicativa 
(Lévi-Strauss; Douglas; Barthes apud AMON; MENASCHE, 2008, pp. 16-17). O estudo da comida polonesa 
pode, com certeza, conduzir ao conhecimento de características históricas, sociais e culturais de uma sociedade. 
Esperamos que possamos contribuir para este objetivo.
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Para acabar, tomamos a liberdade de citar a Invocação épica para o Senhor Tadeu, em que se ressalva 
a memória do “świerzop” (trevo agreste) , “gryka” (trigo-sarraceno) e “trifólio” (dzięcielina) que deviam ter 
inspirado não somente os exilados da pátria, como também os paladares viajeiros, as penas de mestres-de-
cozinha e os corações de gratos e devotos leitores: 

Lituânia, terra amada, és como a saúde,

És a saudade que me traz a juventude;

Só quem te perdeu aprecia o teu valor,

Por isso hoje o meu peito canta a sua dor.

Ó Virgem Santa, que defendes Częstochowa,

Que iluminas o santuário de Ostra Brama

E és do povo fiel a sólida virtude!

Como a mim outrora devolveste a saúde

(Quando minha mãe todo a ti me consagrou

Chorosa, e meu olhar frágil se levantou,

E célere e ágil corri ao teu altar

Pela saúde reavida graças dar),

Também devolverás a Pátria desvalida.

E agora, transporta a minha alma dolorida

À florestas encantadas e aos verdes prados

Ao longo das margens do Niemen, derramados,

A esses nossos campos multicoloridos

Do ouro e da prata dos cerreais envovlidos,

Onde o trevo agreste e o trigo-saraceno

E do trifólio reluz o rubor sereno,

Tudo envolvido pelo verde das ramadas,

Á sombra de pereiras graves e caladas.

(MICKIEWICZ apud Siewierski, 1998, tradução de Mariano Kawka,  p. 9).

Despedimo-nos com a imagem do poeta!
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Fonte: wwww.domínio público
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Os percalços da pesquisa histórica e a sensibilidade de Muirakytan Macêdo1

Ariane de Medeiros Pereira2

Resumo:

O artigo que ora está sendo discutido parte das elucubrações das diversas perspectivas da pesquisa histórica 
e as finalidades que cada historiador assume em seu caminho, em relação, a seu objetivo de pesquisa. A 
nossa proposta, nesse texto, é arrazoar o nosso percurso de pesquisa histórica em nível de mestrado, sobre a 
orientação e a sensibilidade de Muirakytan Kennedy de Macêdo. Para tanto, abordaremos como foi os nossos 
passos para entender a ação escrava nos sertões da Comarca do Príncipe, atual região do Seridó Potiguar3, 
e como aqueles souberam gestar meios para conquistar sua liberdade ou melhorar seu cativeiro. Ao final da 
análise percebemos que o texto encontra-se permeado por lembranças significativas e por novas formas de se 
pensar a escravidão nos sertões do Seridó.

Palavras-chave: Muirakytan Macêdo.  Memória. Sensibilidades. Escravidão. Fontes Judiciais - Comarca do 
Príncipe.

The pitfalls of historical research and the sensitivity of Muirakytan Macêdo

Summary:

The article that is now being discussed is part of the explanations of the different perspectives of historical 
research and the purposes that each historian assumes on his path, in relation to his research objective. Our 
proposal, in this text, is to reason our historical research course at master’s level, on the orientation and 
sensitivity of Muirakytan Kennedy de Macêdo. Therefore, we will discuss how our steps were to understand 
the slave action in the backlands of the Comarca do Príncipe, current region of Seridó Potiguar, and how they 
knew how to manage ways to conquer their freedom or improve their captivity. At the end of the analysis, 
we realized that the text is permeated by significant memories and new ways of thinking about slavery in the 
seridó of Seridó.

Keywords: Muirakytan Macêdo. Memory. Sensitivities. Slavery. Judicial Sources - Prince’s District

Introdução 

1   Esse texto é fruto das discussões empreendidas na mesa-redonda “Pensando os Sertões do Seridó a partir 
de Muirakytan Macêdo, na IX edição do Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades (2019), que 
ocorre anualmente, no Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES) da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN), em Caicó/RN.
2   Licenciada e Bacharel pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN/CERES. Especialista 
em História dos Sertões – UFRN/CERES. Mestre em História pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte – UFRN/CCHLA. Atualmente professora do Colégio Diocesano Seridoense/Caicó/RN.
3   Atualmente e segundo a classificação do IBGE, a região do Seridó está localizada na Mesorregião Central 
Potiguar e se subdivide em Microrregião do Seridó Ocidental e Oriental (IDEMA 2010).
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A História, assim como seu objeto de estudo, que é o homem em suas dadas temporalidades, não 

é algo inerte e sem movimento. A História e sua forma de ser pensada foi construída e reconstruída pelos 

historiadores, tendo em vista as necessidades sociais que vão surgindo ou a novos questionamentos e temáticas 

que desabrocham ao longo dos anos.

A primeira grande revolução que ocorreu no movimento historiográfico e nas metodologias de pesquisa 

histórica aconteceu com a Escola dos Annales4, na primeira metade do século XX, que iniciou uma nova forma 

de se pensar os sujeitos sociais. Questionava principalmente a historiografia baseada em instituições e nas 

elites, na qual abordava de forma enfática os fatos e as datas; esquecia-se de se aprofundar nas estruturas e 

conjunturas que marcavam os agentes sociais.

A nova corrente historiográfica inaugurava uma nova forma de se fazer história, com um olhar mais 

abrangente e em uma longa temporalidade com a finalidade de obter o maior número de discussões sobre os 

aspectos possíveis da vida humana ligada à análise das estruturas. Claro, que esse foi o marco inicial e que 

causou discussões e impactos entre os estudiosos. As novas formas de refletir sobre a humanidade recaiu como 

se é de imaginar, nos desdobramento de se utilizar novas fontes históricas, como era o caso dos vestígios 

arqueológicos (JÚNIOR GASPARETTO, 2019. p. s/n.).

A Escola dos Annales proporcionou a discussão e aproximação da História com outras ciências que 

dialogavam com os indivíduos sociais, como é o caso, das Ciências Sociais, da Antropologia, da Filosofia, entre 

outras da Sociologia. Desde o surgimento da citada Escola houve quatro fases de grande transformação com a 

incorporação dos mais diversos sujeitos sociais. Todavia, a terceira e quarta geração dos Annales marcaram a 

entrada da os agentes plurais e visto como marginalizados nos temas da História e que cabiam ser discutidos. É 

nesse momento que existe um olhar para a História Cultural como aquela relacionada às sensibilidades, desde 

a história do medo, do amor, da mulher e do cotidiano.

O historiador francês Jean Delemeau, no ano de 1978, inaugurou a «História do medo no Ocidente: 

1300-1800”5 na qual trouxe ao debate essa nova temática, como também, usava de novas metodologias, mas 

acima, de tudo enveredava por meio de campos de estudos que antes estavam relegadas as outras ciências, 

como era o caso, da antropologia. Delemeau ainda estava arraigado a tradição da longa duração, assim como 

4  Para uma discussão efetiva sobre a revolução causada pela Escola dos Annales na historiografia e nos mé-
todos da História, ver: BURKE, Peter. A Escola dos Annales: 1929-1989. São Paulo: Edit. Univ. Estadual 
Paulista, 1991.
5  Para uma discussão sobre a História do Medo no Ocidente e o uso de novas fontes e discussões historiográfi-
cas, ver: DELEMEAU, Jean. A História do medo no ocidente 1300-1800. São Paulo: Cia. Das Letras, 1989.
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Fernand Braudel6, que pertencia à segunda geração dos Annales. Entretanto, Delemeau renovava a pesquisa 

histórica ao discutir o medo e outros sentimentos ligados as emoções.

Ao trabalhar com uma temática renovadora, Demeleau abordou novas fontes históricas com meio 

de atingir seus objetivos de análises. Dentre as quais podemos averiguar, verificam-se as relacionadas à 

literatura, a filosofia e as imagens. É evidente que, quem trabalha com um novo objeto e novas fontes requer 

uma metodologia que der conta de responder e contribuir com o que se propunha. Assim, é preciso procurar 

novos lugares de fala, extrair dos documentos vozes que até então, era considerada sem «valor» para uma 

historiografia tradicional, ou antes, da revolução da Escola dos Annales. Uma nova abordagem exige uma 

inovação metodológica, além de incorporações de novas práticas e percepções.

O historiador Peter Gay enveredou pelo estudo das emoções com uma vertente direcionadas a 

psicanálise7. Para o estudioso ao tentar se entender as dimensões da experiência humana histórica é preciso 

unir as atitudes e técnicas tradicionais do historiador, mas ir além, observar o desenvolvimento humano como 

se fosse um psicanalista, fornecendo informações críticas a dada sociedade (GAY, 1999. p. 16). Nesse sentido, 

é oportuno estudar os elementos básicos da experiência humana, tais como: o amor, a agressão e o conflito.

As obras que trazem essas novas temáticas como o amor, o medo, a angústia, o desejo e a morte ganham 

notoriedade a partir da chegada no Brasil da História Cultural e da abertura que essa ganha com a renovação 

de estudos na historiografia. A História Cultural tem como finalidade abordar e discutir as sensações, os 

sentimentos e a sexualidade e esse alargamento de entendimento está vinculado à forma da História de se 

renovar dentro de sua própria prática. 

Segundo Pesavento (2003), a História Cultural ocupa atualmente cerca de 80% da produção 

historiográfica do Brasil, graças aos historiadores que se dedicam a estudar os temas que antes estivessem 

relegados a uma história vista de baixo ou marginalizada8, na qual os sujeitos sociais que não eram da elite 

deviam ser deixados de lado, como alguém que não possuía autonomia, sonhos, desejos, lutas e resistência. 

Eram pessoas que estavam à margem da sociedade e como tal, não deveriam ser pensados e discutidos. 

6  Fernand Braudel inaugurou sua obra em um contexto da longa duração de tempo por meio do ritmo quase 
inquestionável da geografia e das civilizações, ao tempo dos lentos processos econômicos e sociais. Chega ao 
cotidiano dos indivíduos, mesmo que não tenha realizado seu estudo em uma forma linear. Para se aprofundar 
nas discussões, ver: BRAUDEL, Fernand. O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrâneo na Época de Filipe 
II. Coleção: os fundadores da USP, 2016.
7  Para observar como fazer uma história das emoções relacionada a psicanálise, ver: GAY, Peter. A experi-
ência burguesa da Rainha Vitória a Freud: Coração desvelado. São Paulo: Cia. das Letras, 1999. GAY, 
Peter. A experiência burguesa da Rainha Vitória a Freud: O cultivo do ódio. São Paulo: Cia. das Letras, 
1995.
8  Para uma história vista de baixo e com sujeito em sua singularidade, ver: GINZBURG, Carlo. O queijo e os 
vermes: o cotidiano e as idéias de um moleiro perseguido pela inquisição. São Paulo: 1996.
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Podemos pensar, mas o que é sensibilidade? E porque atualmente a história das sensibilidades possui 

esse destaque dentre da História Cultural? E logo podemos refletir que o próprio historiador é marcado em seu 

cotidiano por uma série de vivências que demanda uma multiplicidade de afetos, cercado por cicatrizes que 

o ajudam a perceber e entender o mundo. Nesse caso, verificamos que a história não se faz sem percepções, 

sem significados e sentidos, mas principalmente a narrativa histórica está carregada de simbolismo e o olhar 

do historiador como aquele que entende o mundo e o tempo vivido e que está sendo transcorrido.

Atuar como o historiador das sensibilidades, dentro da História Cultural, seria assumir o próprio objeto 

de estudo, por mais distante que esteja temporalmente, mas que ao infligir uma análise das fontes possam 

perceber os afetos, angústia, as marcas e aspirações do vivido de um sujeito social ou de uma sociedade 

examinada. É entendê-la não apenas por um viés, todavia, em um discurso da multiplicidade, da diferença e 

da alteridade. Cabe ao historiador agir com sensibilidade e agenciar essas formas de sensações e percepções 

dos indivíduos para a sua narrativa histórica.

Os sujeitos em seu cotidiano são carregados por experiências sociais, culturais e temporais e que 

estão imbricadas a consciência e a sensibilidade. O homem carrega em si sua forma de pensar e agir, ambas 

próprias dele, mas também, moldado pela sociedade na qual vivi e a pratica. De modo que, a sensibilidade está 

impregnada em suas ações, aspirações, desejos e desventuras. 

O caminho da aprendizagem, do contato com o outro, perpassa muito mais que um simples aprender 

racional e metódico, torna-se uma relação emocional e afetiva. Depende de como o outro consegui te tocar 

e deixar suas marcas em seu ser, não falo de marcas físicas, mas de signos deixados em sua alma e mente. 

São elas que te acompanharão por longos caminhos na travessia que é a vida. É inegável que ao rememorar 

o nosso passado, esse se faz um presente vivo, é um cordão colorido que se liga as diversas temporalidades 

(ALBURQUERQUE JR, 2013. p. 151). A memória torna-se uma caixa na qual guarda retalhos do vivenciado 

e do emocional. 

Somos sujeitos carregados de memórias sejam elas individuais ou coletivas, como bem coloca Maurice 

Halbwachs (1990), são fragmentos de eventos vivenciados no passado, mas que se fazem presente na vida 

presente. São lapsos de memórias e construções que nos orientam em nossas decisões e práticas. É o subjetivo 

que atinge a nossa subjetividade, é o sentido na carne, na pele e que nos faz tomar consciência de nossas 

atitudes, da forma como devemos, ou pensamos que devemos, agir. A história nos afeta de maneira singular e 

particular, pois somos nós que a: praticamos, escolhemos, decidimos e interpretamos.
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O aprendizado feito na vida cotidiana nos faz percebemos e instrumentalizar a racionalidade e as 

diversas temporalidades. Não é uma repetição do vivido, mas uma tomada de experiência efetivada, a partir 

das maneiras como sentimos o tempo e suas transformações. Nesse caso, verificamos a sensibilidade histórica.

É nesse contexto, que percebo os olhares de Muirakytan Macêdo para suas orientações e visões sobre 

o Seridó na Confluência de seus discernimentos vividos e praticados, mas acima de tudo, em sua sensibilidade 

de enxergar o Outro, o espaço que o rodeia e suas ações medidas e comedidas.

A sensibilidade de Muirakytan Macêdo: o Seridó e o Outro

Para se pensar em uma sensibilidade concreta, deixarei de discutir as temporalidades vividas sem um 

indivíduo social específico e focarei meu discurso em muito mais que obras, orientações e ensinamentos de 

um estudioso, mas me deterei à sensibilidade do poeta, do professor e do educador Muirakytan Kennedy de 

Macêdo que se dedicou de corpo e alma a nos brindar com a História dos sertões do Seridó desde o período 

colonial ao imperial. Suas abordagens são múltiplas e diversas como os mistérios existentes nos sertões do 

Seridó.

Muirakytan Macêdo se dedicou ao estudo das Ribeiras do Seridó, no século XVIII, abordando temas 

tais como: a história da família, história da escravidão e história do corpo (saúde, doenças e morte), como 

salientou em sua entrevista concedida a Revista Preá, no ano de 2013. Macêdo é um estudioso dos temas 

ligados a seu habitat, sendo Caicoense orgulhoso de sua origem, como deixa claro em seu livro de poemas 

«Partícula elementar» (2011) buscou estudar, compreender e ensinar o que averiguava em suas pesquisas 

sobre os sertões do Seridó em diferentes temporalidades,  todavia com uma sensibilidade e uma astúcia única 

e singular que somente ele possui.

O nosso historiador dos sertões do Seridó definiu-se enquanto um historiador social da cultura 

(SOUZA, 2013. p.4) em razão de discutir os indivíduos no tempo e em suas dialéticas, todavia, chego a dizer 

a mais: Muirakytan Macêdo em todas as suas pesquisas não perde a originalidade, a poética e a sensibilidade 

em seus escritos, mesmo com dados quantitativos consegui trazer o espírito humano a abordagem. Assim, os 

personagens possuem fala e ações. A composição de suas narrativas são leves, hábeis e dinâmicas. Considero 

que essa singularidade deve-se ao fato de sua ligação com o gostar de ler a literatura. E o que seria um 

historiador sem a literatura, imaginação e interpretação? 
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A penúltima versão do Seridó: uma história do regionalismo seridoense (2012) livro que foi resultado 

de sua dissertação, Macêdo discute com clareza um Seridó revestido de uma cartografia cultural e espacial, 

desde o período colonial ao início do século XX. É uma obra que contém uma gama documental invejável 

e que nos permite seguir seus rastros e abrir leques rumos a novas pesquisas. Muirakytan K. de Macêdo na 

Penúltima Versão do Seridó abre as portas para uma nova historiografia do Seridó em suas mais variadas 

vertentes e nos deixa pistas valiosíssimas sobre os caminhos a serem trilhados.

Em seu livro Rústicos Cabedais: patrimônio e cotidiano familiar nos sertões da pecuária (Seridó - 

séc- XVIII) (2015) fruto de sua tese de doutorado, Macêdo nos convida a conhecer o patrimônio familiar das 

famílias abastardas do Seridó no século XVIII. É um chamado a passearmos pelas terras, pela casa e seus 

cômodos, a mobília, os animais de criação e as particularidades do convívio familiar do sertão do século 

XVIII, torna-se um livro de uma sensibilidade que qualquer sertanejo da atualidade se identifica com as 

práticas tão arcaicas, mas que ainda se encontram presentes em algumas casas dos sertões do Seridó.

A sensibilidade e o gosto pelos sertões do Seridó são tamanhos em Muirakytan Macêdo que se confunde 

com sua própria trajetória de vida e sua forma afetuosa de conviver com as pessoas, podemos pensar que a 

história está para além de fatos narrados e descritos para o nosso estudioso, mas é algo experimentado e 

praticado. O gosto pelo o que o toca e o que nos comovem vem da literatura. Os seus poemas – me referido 

à seus dois livros de poemas publicados: Partícula Elementar, no ano de 2011, e Mar Interior, no ano de 2017 

- são algo genuínos que trazem em seu escopo o sentimento do autor é como se ao escrever cada poema, o 

próprio Muirakytan estivesse se traduzindo em sentidos e concretude. Claro, que é uma linguagem muito 

particular, que para se tentar interpretar você levará dias a fio e nem sei se chegará a materializar seu intuito. 

Mas, acima de tudo Muirakytan Macêdo é um homem, um estudioso que ama seu objeto de estudo que é os 

sertões do Seridó. Seus escritos nos dizem significativamente como concebe o tempo e o processo histórico, a 

historicidade dos objetos, e porque não dizer, sua visão de história (ALBURQUERQUE JR, 2013.p 154), um 

olhar carregado de sujeitos sociais que: sofrem, carregam anseios, angústias. E foi além, trouxe os excluídos 

da história a tona, como: a figura dos mestiços, dos negros e das mulheres dos sertões do Seridó.

Foi dentro da pesquisa histórica e de temas relacionados aqueles que foram marginalizados na história 

que me identifiquei com a temática sobre escravidão no Seridó. No ano de 2010 eu me tornei aluna de iniciação 

científica. Assim, quando Muirakytan ia até o LABORDOC – Laboratório de Documentação Histórica do 

CERES/Caicó - e, sabendo que eu estava iniciando naquele universo, perguntava como eu estava indo, dava 

dicas de como ler os documentos e até me ajudava a ler partes do processo-crime, sempre de maneira leve 
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e alegre. Incentivava dizendo: “vá desvendando esses mistérios”. E assim, fui caminhando entre uma letra e 

outra, até me acostumar com a caligrafia das pessoas do século XIX. 

Ao me aproximar do término do meu curso de graduação estava apaixonada pelos sujeitos e os sertões 

do Seridó. E sempre me questionava porque os escravos nunca apareciam na historiografia dos sertões como 

um sujeito de resistência, mas sempre como aqueles que estavam com o seu dono em uma relação harmoniosa. 

Recordo-me que em um dia cheguei à sala de Muirakytan Macêdo e falei a ele do meu desejo, mas 

das minhas incertezas e do meu desconhecimento por onde poderia começar. E para a minha grata surpresa 

ele pegou um livro e disse: olhe esses processos-crime, são todos sobre escravidão, você não vem trabalhando 

com processos? Eu abri e fiquei maravilhada com a documentação e pensando quanto trabalho deu para 

transcrever aqueles “danados” – havia sido fruto de um projeto de pesquisa do professor Muirakytan Macêdo, 

no qual o professor Helder Macedo havia transcrito aqueles documentos”. Eu fiquei um momento olhando os 

documentos encantadas e sem saber o que fazer. Muirakytan em seu desprendimento e atenção com quem o 

procura.

O sentimento de partilhamento de Muirakytan era tamanho que me permitiu levar comigo aquele 

material e que dele eu me apropriasse para escrever o meu artigo de final de curso da forma que eu interpretasse 

aqueles documentos. E assim, eu fiz meu primeiro artigo sobre a escravidão no Seridó. Mas, naquele momento 

não consegui atingir meu objetivo que era entender como os escravos no Seridó agiram em seu cotidiano e 

como lutaram por sua liberdade. Foi assim, que levei meus questionamentos para a pós-graduação no nível de 

mestrado. Eu já havia identificado que os escravos agiam por meio de crimes no Seridó, mas quais eram os 

motivos para tal ação? As razões continuavam obscuras para mim. Assim, tentei o mestrado no ano de 2011 e 

não consegui passar para o programa. No ano de 2012 me submeti novamente a seleção e fui aprovada, agora 

era orientanda de Muirakytan Macêdo e ia seguir meu intuito de entender a criminalidade dos escravos do 

Seridó.

O ano de 2012 trouxe para mim novas experiências, deixar o meu sertão e seguir caminho para novos 

espaços, levando na mala um projeto de pesquisa – que tanto seria reformulado -, desejos, emoções e saudades 

dos que permaneciam nos sertões do Seridó. Todavia, ao chegar a Natal/RN cidade na qual o programa de 

pós-graduação está localizado, novos vínculos foram criados e novas emoções foram surgindo. Muirakytan 

Macêdo encontrava-se afastado, nesse período, de suas atividades na UFRN, pois se encontrava fazendo o seu 

pós-doutorado. Mas, nem por isso se manteve a margem da minha orientação. Logo, que cheguei para iniciar 

os estudos na pós-graduação, aquele ligou para mim e perguntou como eu estava e se já havia me instalado. 

Era o começo de uma linda e comprometida orientação, como bem eu costumo dizer a ele: “os ensinamentos 
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e orientações que ele me proporcionou não foram apenas para a vida acadêmica, mas levo comigo em minha 

vida pessoal”. 

Como bem coloca o historiador francês Jean Delemeau o medo nos acompanha por toda a vida 

(DELEMEAU, 1989), todavia esse possui diversas curvas, sendo em alguns momentos sonetos de murmúrios, 

em outros instantes são ecos ou, até mesmo, gritos de súplicas. No entanto, cada indivíduo social o vive 

conforme suas expectativas e entendimentos. O medo se torna inerente a nossa natureza, seria uma espécie de 

autodefesa quando o sujeito se sente ameaçado, mas sendo não impossível de ser superado.

E foi nessa relação dialética entre impulsos de medo e superação que construímos o nosso caminho na 

pesquisa. Como Jean Delemeau coloca: o medo pode ser percebido de duas maneiras: aquele que é técnico ou 

instrumental, como o medo do mar, dos presságios ou dos fantasmas. E o medo cíclico que volta periodicamente 

como é o caso dos impostos, das secas (DELEMEAU, 1989. p. 32). Acredito que o medo em uma pesquisa de 

pós-graduação faz parte do caminho. No meu caso, diria que era um medo cíclico e que quando o caminho se 

tornava sinuoso era à hora de gritar pelo socorro.

Diversas foram às vezes que tive de acionar meu grito de socorro, e a pronto, a solução vinha das 

orientações do meu orientador. Muirakytan Macêdo era o sábio em orientações e conselhos, eficaz a me ouvir 

em minhas angústias e solidões da escrita. Assim, foi gestada a minha pesquisa histórica, em uma simbiose 

da solidão da escrita, mas com uma parceria firme com Muirakytan Macêdo. Ele tornava-se a bússola certa 

quando o caldo entornava e eu me perdia em minha escrita, era a clareza em meio ao caos que se tornavam os 

desafios. Ademais, gostava de compartilhar com ele meus achados nas fontes documentais e a maneira serena 

com a qual me ouvia, me impulsionava a investigar cada vez mais a documentação. 

Como bem salienta Peter Gay (1999) o conceito de experiência está apresente no processo histórico 

e na constituição dos objetos. Assim, as sensibilidades da pesquisa e da orientação de Muirakytan serviam 

como norte e calmaria as minhas inquietações e sentimentos angustiantes. O exercício de pensar a pesquisar 

histórica por meio das fontes, da escrita, da teoria e das reformulações me permitiu alinhar o meu pensamento 

ao que era exigido no programa e pós-graduação e dar corpo e consistência a minha proposta de pesquisa, 

e assim, entender como os escravos dos sertões do Seridó foram sujeitos de autonomia em busca de suas 

liberdades ou melhoramento de vida no cativeiro.

A pesquisa histórica: escravos em ação na Comarca do Príncipe (1870-1888)
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Para compor nossa pesquisa e narrativa histórica nos debruçamos sobre uma historiografia9 na qual 

entendia os cativos enquanto sujeitos ativos em seu processo de cativeiro. Compreendíamos que os escravos 

possuíam discernimento e tinham uma visão formada sobre o que era ser escravo e o que a escravidão 

representava para os senhores e os próprios cativos. Assim, buscamos discutir a relação estabelecida entre 

senhores e escravos pensando, como bem coloca Thompson (1981), que os sujeitos se formam a partir das 

relações históricas construídas ao longo do tempo. O escravo não era um elemento sem ação, ao contrário, 

aqueles souberam forjar meios para melhorar sua condição no cativeiro e estabelecer uma rede de agenciamentos 

com os homens brancos em busca de sua liberdade. Esses pressupostos foram aplicados, em toda a sua 

complexidade, no sistema escravista dos sertões do Seridó.

Para alcançar nossos objetivos nos dedicamos a estudar um conjunto de leis que tratavam da 

escravidão, na segunda metade do século XIX, como foi caso do Código Criminal do Império do Brasil, no 

qual o escravo aparece enquanto um sujeito de ação capaz de cometer e sofrer crimes. Para entender como 

aparecia a ações escravas nos sertões do Seridó, recorremos as mais variadas tipos de fontes. Dentre elas, os 

documentos judiciais – processos-crime, ações cíveis, apelações, justificativas, cartas precatórias -, Relatórios 

dos Presidentes da Província do Rio Grande do Norte, o Censo de 1872, o Livro do Fundo de Emancipação 

do Município do Príncipe 1873 a 1886 e as Leis Imperiais. Foi esse escopo de fontes jurídicas documentais 

que tomamos como meio de análise da ação escrava para os sertões do Seridó. Aquelas estão sobre a custódia 

do Laboratório de Documentação Histórica do CERES/Caicó - LABORDOC. As quais passamos a fazer as 

transcrições e, posteriormente, a análise dos dados coletados.

No nosso primeiro capítulo da dissertação procuramos abordar a organização social, econômica e 

territorial dos sertões do Seridó, a partir da influência da Comarca do Príncipe que tinha seu poder estendido 

do que hoje é Caicó a Acari ambas cidades do Rio Grande do Norte. Posteriormente, continuamos analisando 

o cenário econômico, por meio das atividades da pecuária e do algodão e discutindo como a mão de obra 

escrava e livre se comportavam segundo as demandas dessas atividades. Verificamos que nos sertões do 

Seridó, um proprietário não necessitava de muitos escravos em sua propriedade, até porque, havia o fator seca 

que desorganizava a estrutura econômica, sendo necessária a venda de cativos, gado e outros bens. Todavia, a 

complexidade das relações escravistas não era menor que em uma escravaria com grande número de escravos.

O nosso segundo capítulo trata, justamente, do espaço de negociação realizado entre escravos e senhores 

dos sertões do Seridó. Podemos verificar que os cativos do Seridó conheciam das leis imperiais e usavam 

9 Dentre os estudiosos que seguiram as reflexões de Thompson e optaram por discutir o escravo 
enquanto um agente social, podemos elencar: MACHADO (1987), LARA (1988), CHALHOUB (1990), 
REIS e SILVA (1989), SLENES (1999), CARVALHO (1998) e REIS (2008).
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aquelas a favor de sua liberdade. Ou quando não recorriam à lei vigente, usava de leis costumeiras, como a 

brecha camponesa, para melhorar sua condição no cativeiro. Os cativos dos sertões do Seridó chegavam ao 

ponto de possuir o gado, que era a maior riqueza da região nesse período, às vezes, até vendiam e deixavam o 

lucro com o seu senhor para a compra de sua liberdade futura. Como podemos verificar no documento abaixo:

Dis Joaquina Theresa de Jesus [ilegível] moradora no Termo da Cidade d´Areia que quer 
justificar ante Vsª [ilegível]

Que a justificante foi escrava de Thomas Pereira Cazumbá e sua [ilegível] morador n´este 
Termo, em cujo dominio pario a escravinha Apollonia, [ilegível]

Que tempos depois ella justificante libertou-se ficando Apollonia no captiveiro dos seos 
referidos senhores, passando andepois para o  dominio de José Casado.

Que possuindo Appollonia alguns bens dadas por uma senhora môça e outras agencias, ante de 
sua partida com o seo novo senhor, entregou a José Pereira Mattos para fasel-os [sic] produzir, 
comprando, e vendendo na intenção de formar um peculio com o q! [sic] se podesse libertar

Que Mattos na posse d´aquelles bens pouco poude argumenta-los pela invasão da sêca e como 
o nôvo senhor vendendo Apollonia esta morrera, a ella justificante compete o producto q. 
Mattos tiver apurado nos bens de sua filha a qual morreo Thysica no acto de embarcar no 
vapor. Portanto P.a.Vsª que seja servido admitti a justificar o dedusido, e q provocado mande 
passar mandado do levantamento do producto, e – lhe seja entregue como ligitima sucessora 
de sua filha juntando esta e os documtos aos Autos

[ilegível] em meu cartorio presente Joaquina Thereza de Jesus, fiz entrega da quantia de cento 
e oitenta e cinco mil reis, a qual levantei do deposito no poder do capitão José Thomaz de 
Aquino Besirra, depositario que era da mesma, a qual quantia a sobre dita Joaquina Thereza, 
recebeu das minhas para as mãos della, ficando assim extincto o deposito e o depositario 
izente de toda e qualquer responsabilidade, tudo em observancia e cumprimento do supro dito 
mandado (LABORDOC/PD/Cx: 453/1885).

A estratégia escrava de Joaquina Thereza para conseguir seu intuito que era obter o direito sobre os 

bens deixado por Apollonia não era limitada, ao contrário, aquela recorria a todas prerrogativas. Primeiramente 

e na tentativa de comprovar que realmente era a mãe da escravinha Apollonia começou alegando desde o 

seu pertencimento a Thomas Pereira Cazumbá ao momento do nascimento da possível filha. Reconstrói 

minuciosamente a trajetória de vida tanto da própria Thereza quanto de Apollonia, apontando com essa 

conseguiu conquistar os bens auferidos.

Interessante perceber o quanto Joaquina Thereza elenca a quantidade de informações presentes na vida 

de sua filha, mas acima de tudo, por sua narrativa podemos ter a sensibilidade de perceber que Apollonia sabia 

muito bem agir em seu cativeiro para tentar conquistar sua liberdade. Ao ser vendida a outro senhor, Apollonia 

recorreu a uma terceira pessoa que podia ficar com seus bens, dados por sua antiga senhora moça, e que no 

futuro seria aquele pecúlio a libertá-la das amarras do cativeiro.
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A infelicidade de Apollonia foi morrer prematuramente “Thysica” ao tentar embarcar para sua atual 

moradia com seu novo senhor. Podemos pensar, que mesmo doente os cativos eram avaliados, vendidos e iam 

morar em outras espacialidades. No entanto, existe um fato interessante nessa inflexão do sistema escravista. 

Mesmo, com a morte da suposta filha Joaquina Thereza queria reaver os bens deixados por Apollonia. Para 

isso, não mediu esforços e recorreu aos ditames da lei para recuperar o produto deixado pela provável herança.

Pelo documento podemos verificar que Joaquina Thereza obteve sucesso em sua empreitada e recebeu 

os bens deixados por Apollonia, no caso, recebeu a herança em forma de dinheiro, tendo em vista que o 

depositário dos bens já havia vendido aqueles, em razão, da seca. Nesses momentos de estiagem nos sertões 

torna-se difícil o sustento da própria família e ainda mais, dos animais que seriam uma boca a mais para 

alimentar. O que vale salientar é a complexidade existente nas relações escravistas dos cativos dos sertões. 

Aquelas são sinuosas e complexas como o cotidiano vivido pelos escravos das grandes escravarias do litoral. 

Podemos pensar nas ambiguidades que existia no sistema escravista. Primeiramente um escravo era 

tido como “coisa” de outra pessoa, mas como poderia possuir bens? E ainda mais, deixar seus bens para os 

familiares? O que podemos refletir é que essas relações eram gestadas na brecha camponesa, na qual estava 

firmada por meio das leis costumeiras e não havia um registro na lei escrita. Era o espaço de negociação 

estipulado entre os cativos e os senhores (MATTOS, 1994. p. 140). Nesse caso, auferimos que mesmo em 

cativeiro o escravo era entendido como uma pessoa apta a adquirir e exercer direito, mesmo não existindo 

liberdade.

A estudiosa Keila Grinberg (2001) nos promove algumas reflexões sobre essas ações e multiplicidade 

assumidas no sistema escravista. Segundo essa historiadora, a partir da segunda metade do século XIX, os 

escravos já não podiam ser apenas pensados enquanto objetos, mas não se podia qualificá-los no Código Civil, 

pois aqueles eram propriedades de outras pessoas, a saída encontrada era manter os acordos costumeiros entre 

senhores e cativos (GRINBERG, 2001. p. 53). Daí ser possível, encontrar por todas as partes do Brasil acordos 

criados em cativeiro entre ambas as partes.

As ambiguidades eram tamanhas que quando o escravo não possuía dinheiro suficiente para comprar a 

sua liberdade, o cativo podia pagá-lo com os bens de criação ou gênero alimentícios. Caso, o acordo estivesse 

firmado de forma costumeira, não era preciso o cativo recorrer à justiça para a busca da liberdade. E assim, 

ficamos sem saber sobre os vários casos do sistema escravista que se consolidaram, sem a necessidade que a 

justiça agisse. Todavia, o que podemos auferir é que os escravos nos sertões da Comarca do Príncipe recorriam 

à justiça para conquistar a sua liberdade por meio da justiça.
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Era ano de 1885 quando José Herculano Beserra Lima na condição de curador da escrava Andressa 

foi até o Juiz de Órfão da Cidade do termo da Cidade do Jardim, para que o senhor Manoel Alves de Farias 

fosse notificado pelas autoridades para que Andressa pudesse ser avaliada e consequentemente, saber se tinha 

pecúlio suficiente para comprar sua alforria. Podemos chegar a essas vozes por meio da ação abaixo:

Dis o curador nomeado para representar em juizo a escrava Andresa, com 45 anos de idade, de 
propriedade do Senr. Manoel Alves de Farias, que, havendo a dita escrava apresentado [em] 
juiso pecúlio sufficiente para a sua liberdade, se torna preciso que Vsª digne marcar dia, lugar, 
e hora para se proceder a avaliação da referida escrava, com citação do senhor da mesma, afim 
de se louvar em peritos para o fim acima mencionado.

E presente a mesma é ella presente porque cada um delles a conhecia a mui muitos [sic] 
annos e que avaliação ou entendião em suas consciencias ter ella pequeno valor por ter idade 
maior de quarenta annos pelo que disse o arbitro Felinto Elysio que dava a mesma o valor de 
dusentos mil reis, e o arbitro dado pela libertanda o capitão Rodrigo Junior disse que dava a 
mesma o valor de cem mil reis. Em presença do desacordo em que cahirão os árbitros houve 
o Juis na forma da lei de [ilegível] como terceiro arbitro para concordar com um dos dois 
arbitramento o Reverendo Vigario Luis Ignacio de Moura a quem mando que se notifique para 
comparecer desde já neste juiso o mesmo desacôrdo (LABORDOC/PD/Cx: 453/1885).

Pelo documento é notório que o curador da escrava Andressa julgava que a dita escrava possuía pecúlio 

suficiente para a compra de sua alforria. Para tal, começou argumentando a idade da cativa, e para uma escrava 

com 45 anos de idade, essa já não deveria ser avaliada em um alto valor. O curador possuía uma consciência 

dessa situação e logo, recorreu à mesma para deixar claro. Argumentava em seu pedido que o senhor Manoel 

Alves de Farias devia logo ser notificado para que fosse estipulado o lugar, o dia e à hora para a avaliação de 

Andressa. Era claro, que as notificações deveriam se tornar pública e que deveria existir peritos para proceder 

à avaliação.

Os peritos deveriam conhecer a cativa muito bem para proceder à avaliação e que não houvesse injustiças 

ao valor determinado, considerando que a cativa devia ter um pequeno valor dado a sua idade. O interessante 

é que o primeiro árbitro avaliou Andressa em duzentos mil reis, o segundo avaliador disse que dava o valor de 

cem mil reis e como houve um desacordo nos valores, foi necessário estipular um terceiro avaliador que era 

o vigário Luis Ignacio de Moura que era uma pessoa idônea e com credibilidade, ao considerar que era um 

vigário da espacialidade local.

É notória a diminuição do poder senhorial nesta questão, pois mesmo o senhor não estando presente a 

cativa foi avaliada por terceiros que julgaram o valor da cativa, inexistente a vontade senhorial. Os encarregados 

da avaliação eram categóricos a enfatizar que levariam em consideração a idade da escrava e seu pecúlio junto. 

Claramente esses avaliadores tinham a intenção de libertar Andresa. Intento este que conseguiram. Como 

podemos verificar na decisão a seguir:
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Por tanto julgando, como julgo a mesma Escrava livre, mando [ilegível] respectiva passe 
carta de liberdade, e lhe seja entregue para o seo titulo a garanti, e levantou o Deposito da 
quantia deposta nesse juizo o Escrevão faça della natureza ao senhorio, Mel Alves de Farias, 
e [ilegível] delle recebido p manda, q seja junto a estes autos Cide do Jardim 19 de Janeiro de 
1885(LABORDOC/PD/Cx: 453/1885).

A partir do caso da escrava, agora liberta Andresa, é inegável que os cativos da Comarca do Príncipe 

tinham o direito ao pecúlio reconhecido e que este servia para ser revertido na compra de sua alforria mesmo 

contra a vontade senhorial. No caso, da cativa podemos pensar que esta desenvolvia atividades domésticas ou 

era escrava ao ganho que possibilitou ajuntar o pecúlio. Dada a proximidade entre os escravos domésticos e 

os senhores era mais fácil que aqueles desfrutassem de uma afeição senhorial e, como tal, fosse beneficiado 

por algum bem semovente.

Percebemos a complexidade das relações escravista mantidas nos sertões em uma área que não havia 

grandes quantidades de escravos, mas que aqueles possuíam até mesmo bens, e diante de sua morte, a mãe 

da cativa ia até a justiça requerer os bens deixado pela filha. E que a decisão do juiz foi favorável a mãe da 

escrava. É inegável a riqueza de informações contidas nesse tipo de documento judicial e a quantidade de 

sujeito que eram marginalizados em uma sociedade escravocrata, mas que pela fonte aparece à tona com 

suas vozes, desejos, angústia e resistência, mesmo que com uma voz mediada pelos agentes da lei. Não foi 

incomum encontramos, todo tipo de caso, dos cativos recorrendo à justiça para quebrar com as algemas do 

cativeiro. E quando seu intuito não era atingido, recorriam ao uso do crime.

O nosso terceiro capítulo discutiu a construção de solidariedade escrava, até mesmo na hora de se 

cometer crimes para buscar a liberdade. Utilizamos dos processos-crime para perceber como os escravos 

estavam agindo para forjar significados de liberdade dentro da experiência do cativeiro. Os escravos sabiam 

agenciar uma rede de ajuda, mesmo quando intentava fugas. Esse foi o crime mais recorrente que encontramos 

em nossa documentação.

A situação tornava-se mais complexa quando averiguamos que para tentar conquistar a liberdade os 

cativos nos sertões da Comarca do Príncipe sabiam forjar laços de solidariedade com terceiros, mas também, 

recorrer à ajuda familiar em seu intuito de liberdade quando não reconhecia mais seu cativeiro como justo. 

Assim, é notório que os cativos da dita espacialidade haviam gestado, em cativeiro, a consciência do que seria 

uma escravidão justa e quando aquela era abusiva, ou não era mais reconhecida pelo cativo. Esse era o caso da 
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escrava Honorata que por nossa documentação pudemos encontra duas ações de liberdade10 impetrada pelos 

curadores da cativa e um processo-crime11.

Honarata havia nascido em 1847, tendo como mãe Maria José que naquele período gozava de meia 

liberdade ou liberdade imperfeita, pois havia comprado sua meia liberdade com o pecúlio que havia juntado. 

Esse consistia de 18 a 20 cabeças de gado. Dessa forma, Honorata tinha nascido sendo detentora da liberdade 

imperfeita, dado ao direito do ventre de sua mãe e segundo o Direito Romano - “partus seguitur ventrem” 

- considerando a condição do ventre escravo. Fato é que Honorata não se considerava mais cativa. No ano 

de 1874 recorre às autoridades em busca de sua liberdade por meios legais. Para tanto, afirmava que não se 

considerava cativa, primeiro porque já havia nascido com meia liberdade e dado aos anos de trabalho já se 

considerava livre.

No ano de 1874 Honorata já era mãe de três filhos e caso, viesse a ser considerada livre, aqueles 

também poderiam conquistar a sua liberdade, pois se inseria na mesma lógica da mãe. Isso representava 

um perigo para o dono de Honorata, tendo em vista que, em vez de uma liberdade, poderia ocorrer quatro, e 

como isso ter uma redução em sua escravaria e nos braços para o trabalho. Todavia, até a decisão judicial ser 

efetivada Honorata e seus filhos ficaram na casa do senhor Antonio Pereira Monteiro em depósito até que lhes 

fosse pedido que apresentasse a escrava e sua família a justiça. A partir daí, o curador e o advogado passaram 

a reunir provas e testemunhas que viessem a contribuir para a liberdade dos cativos.

Honorata parecia não contar com a sorte, pois no dia 27 de dezembro de 1874, o juiz interino de 

Direito, o senhor Gonçalves de Andrade, que a pouco havia chegado a Comarca do Príncipe, julgou nula a 

ação de liberdade, pois esta apresentava irregularidades e «defeitos substancias». Honorata intentaria uma 

nova ação no dia 18 de Março e recomeçaria todo o processo que se arrastaria por mais algum tempo na justiça 

com os devidos trâmites. 

No dia 13 de junho de 1874 o Juiz expediria sua sentença, na qual considerava segundo as provas 

juntas que a mãe de Honorata, Maria José, realmente havia compro sua liberdade no ano de 1863, no entanto, o 

efeito da liberdade não poderia ser retroativo a Honorata que havia nascido na década de 1840. Além do mais, 

alegou que a ação de liberdade encontrava-se irregular porque seu senhor morava no Termo da Paraíba do 

Norte e, como tal, a ação de liberdade deveria ter sido intentada naquela jurisdição. Contudo, Honorata poderia 

recorrer ao pleito de liberdade com uma nova ação na justiça da Paraíba do Norte. Fato é que, estrategicamente 

a parte representada pelo senhor de Honorata apelou no mesmo dia ao Tribunal das Relações de Fortaleza.

O tribunal das Relações de Fortaleza, no mês de agosto de 1874, se pronunciou prontamente a favor do 

10  LABORDOC/FCC/1CJ/AC/ Cx: 167/M: 03/1874. LABORDOC/FCC/1CJ/AC/Cx: 167/M: 03/1874.
11  LABORDOC/FCC/3CJ/PC/SÉC.XIX/Nº 060 /M: 02/ 1876.
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bem senhorial e considerou que Honorata e seus filhos – Maria, José e Manoel eram legitimamente pertencentes 

ao senhor Silvino Dantas Correa de Goés e, assim, devia ser levantado o depósito dos escravos e entregue ao 

dito senhor. Para tanto encarregou o Juiz Municipal da Comarca do Príncipe que se cumprisse sua decisão que 

seguia em documentos junto para a dita Comarca.

No caso da ação de liberdade de Honorata o senhor acreditava em seu pleno poder sob os cativos, no 

caso, era melhor colocar um ponto final na ação e ter de volta seus braços cativos para o trabalho, já que os 

escravos até a decisão judicial continuam em depósito o que causava prejuízo no trabalho senhorial. O cálculo 

de Silvino Góes foi acertado e o Tribunal das Relações de Fortaleza reafirmou o seu poder senhorial sob 

Honorata e seus filhos. Ficaria Honorata para sempre em um cativeiro que considerava injusto?

Honorata era uma cativa que já tinha discernimento de como agir para conquistar sua liberdade, 

mesmo que não fosse por vias legais. Dessa forma, Honorata recorreu novamente ao crime de fuga e dessa 

vez agenciada primeiramente por seu tio Manoel - que era escravo e de outro senhor - e depois por pessoas de 

boa posição social na Comarca do Príncipe. Nesse caso, o senhor de Honorata mandou que dois indivíduos 

pegassem o tio de Honorata, o cativo Manoel, para tirar satisfações e o punir,

Disse que tem ouvido diser, que [ilegível] Silvino Senhor da escrava Honorata em consequencia 
de ter em occultado esta mandara [ilegível] amarrar o finado Manoel escravo de Dona Maria 
dos Santos Silva para o conservar em seo poder ate dezcobrir onde estava a sua escrava, e isto 
mandara fazer por dois individuos do Teixeira ou Pajeú cujos nomes ignora, sendo guia dos 
dois indivíduos Joze Romualdo e Manoel Piauhy, más que estes segundo dizem não ajudarão 
a matar. [ilegível] que passa com certo que aquelles dois indivíduos incarregados pelo indicio 
do Silvino para levarem a sua presença o escravo Manoel, de D. Maria [ilegível] mesmos que 
assassinarão o dito escravo, com [ilegível] a vontade e ordem do mandante = Silvino Dantas, 
o qual sabendo da triste noticia, não só reprovou, o [ilegível] procedimento dos mandatários, 
como muito se afligio (LABORDOC/FCC/3CJ/PC/SÉC.XIX/Nº 060 /M: 02/ 1876).

Pelo processo-crime torna-se evidente que o senhor de Honorata, Silvano Dantas, não respeito nem 

mesmo a propriedade da senhora dona Maria dos Santos Silva, dona do escravo Manoel, e mandou que dois 

indivíduos agissem retirando o escravo da propriedade da citada senhora e mantendo em seu poder, com o 

objetivo que Manoel falasse em que lugar se encontrava Honorata ou para onde aquele teria ido. Fato é, que 

pelo o que o documento nos apresenta, o intuito de Silvino não foi atingido e Manoel acabou pagando com 

sua vida. Torna-se evidente o poder senhorial que Silvino Dantas possuía, chegou ao extremo de mandar 

assassinar o escravo de outro proprietário para sanar a sua fúria por ter perdido sua escrava para uma ação 

conjunta para que fosse atingida a liberdade pretendida.
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A família escrava não deve ser entendida apenas como um meio pelo qual o senhor utilizava para dominar 

e controlar seus escravos (FLORENTINO, GÓES, 1997; RIOS, MATTOS, 2005, p. 89). Mas, era também 

um ambiente que possibilitava a resistência, lugar onde seus membros poderiam lutar para conseguirem sua 

liberdade fosse por meio da justiça ou até mesmo pela ação criminosa. Portanto, a família escrava significava a 

estabilidade, mas também a tensão e a resistência. É nessa ótica ambivalente que ela deve ser pensada (LIMA, 

2009, p. 312).

A princípio podemos pensar que Honorata não reconhecendo mais seu cativeiro, havia contado apenas 

com a ajuda do seu tio para fugir, todavia o caso se torna mais complexo, ao analisar todo o processo-crime 

percebemos que Honorata despendeu o apoio não somente de seu tio, mas de pessoas brancas e que ocupava 

uma boa posição social na Cidade do Príncipe – atual Caicó -, pois contou com ajuda dos irmãos Araújo que 

ocupavam o cargo de Promotor Público e Comandante superior na dita cidade. Neste caso, é notório que as 

solidariedades com os escravos estavam para além de um simples convívio entre familiares e outros cativos 

(LARA, 1988, p. 155).  Por nossa documentação não conseguimos saber se Honorata foi capturada, mas diante 

do silêncio da documentação, acreditamos que sua fuga foi bem sucedida. 

Assim, e como essa nova discussão para a historiografia dos sertões do Seridó sobre a complexidade do 

sistema escravista, defendemos a nossa dissertação, ao lado do professor Muirakytan Macêdo e da professora 

Juliana Teixeira que foi a co-orientadora. A dissertação foi considerada aprovada com nota máxima pelas 

contribuições que trazia não somente para a historiografia dos sertões do Seridó, mas para a historiografia do 

Rio Grande do Norte. Essa avaliação demonstrou o empenho, dedicação e parceria entre as efetivas orientações, 

reformulações e sensibilidade entre orientadores e orientanda.

 Considerações finais 

Pensar na saudade está para além de um simples sentimento de sentir, mas ela transborda para algo que 

deve ser conceitualizada e materializada em gestos, ações, reações e performances. São os gestos e os sentidos 

praticados que fazem a saudade ganhar forma em cada indivíduo. A saudade não é algo estaque, acabada, sem 

diversidade de percepção, ao contrário, ela não é algo singular, mas uma miscelânea de sentimento que varia 

de época para época, de sociedade para sociedade. 

A saudade é um aprendizado, uma experiência do vivido e do efetivado, uma forma cultural e social 

das pessoas se relacionarem. É uma representação histórica mensurada pelas vivências de uma temporalidade 

e espacialidade. A saudade é gestada a partir das memórias criadas, ouvidas, partilhadas e da falta que o Outro 

faz na vida de alguém.
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Após esse período de vivência, praticada, sentida e materializada a saudade deixou de ser apenas algo 

conceitual e ganha gestos e ações. É a saudade concreta das conversas na sala de orientação, dos gestos de 

carinho e afeto, do aprendizado constante, de uma sabedoria ímpar que somente Muirakytan Macêdo sabe 

como deixá-la. É a saudade de seu abraço em dias difíceis; o abraço que parece juntar os estilhaços de um 

corpo quando não sabe como caminhar na direção certa, mas acima de tudo uma saudade da humanidade 

daquele que em tudo coloca dedicação e amor. 

A saudade da convivência com Muirakytan Macêdo é um feixe de significados que nos faz pensar 

como posso ser melhor a cada dia, seja como pessoa, seja como profissional. É saber que o Outro possui 

sentimentos tão frágeis, mas que com o devido cuidado as flores desabrocham, como após, uma noite chuvosa 

e em uma manhã de sol radiante.  
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A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER EM NARRATIVAS CUBANAS

Cássio Augusto Nascimento Farias1

Resumo: Estudo dos contos cubanos “La infamia”, de Marilyn Bobes, e “El cotorreo”, de Georgina Herrera, publicados 
na antologia Sombras nada más: 36 escritoras cubanas contra la violencia hacia la mujer (2015), organizada por Laidi 
Fernández de Juan. A partir de Abbate (2018) e Gómez (2018), serão destacadas, nos contos, as marcas da violência de 
gênero, nos espaços doméstico, profissional e social, de modo a perceber os signos da violência física e simbólica que 
se presentificam nesses espaços em sua relação com formas de resistência.

Palavras-chave: contos cubanos; violência de gênero; resistência.

Introdução

 Na antologia intitulada Sombras nada más: 36 escritoras cubanas contra la violencia hacia la mujer 
(2015), a organizadora, Laidi Fernández de Juan, reúne 36 contos de diferentes autoras cubanas, de diferentes 
gerações, com diferentes linguagens narrativas, e com diferentes perspectivas diante do tema referente à 
violência de gênero. Em seu prefácio, escrito por Zaida Capote Cruz, lemos que a pluralidade narrativa visa 
abranger as múltiplas formas de agressão contra a mulher, em espaços públicos e privados (p. 7). A prefacista 
nos ensina que “la violencia contra la mujer es una práctica social diseminada en todos los espacios de 
nuestras vidas, con profundas raíces estructurales, y perceptible en muchos ámbitos, además el privado”. 

Neste ensaio, buscaremos analisar dois contos da coletânea, a saber: “La infamia”, de Marilyn Bobes, e 
“El cotorreo”, de Georgina Herrera. Em ambos os textos buscaremos estudar como a violência contra a mulher 
se manifesta em diferentes espaços na narrativa – na rua, no trabalho, em casa, no hospital, em festas – não 
se restringindo ao ambiente doméstico. Intentamos reconhecer as raízes sociais particulares que fomentam a 
prática, destacando também como a violência pode ter diversas facetas: não só físicas, mas também simbólicas. 
Para tanto, lançaremos mão das reflexões teóricas de Abbate (2018) e Gómez (2018).

Violência de gênero e resistência na contemporaneidade

 Antes de adentrarmos no debate a respeito da violência de gênero na contemporaneidade, vale frisar 
inicialmente, como tal prática é disseminada a partir das estruturas sociais que regem as hierarquias entre 
os corpos. Abbate (2018, p. 149), com base no debate do filósofo Jacques Rancière, nos explica que somos 
controlados por aquilo é chamado de “policía”:

1   Mestre em Letras pela Universidade Federal de Sergipe (2019) e doutorando em Estudos Literários (PPGL/
UFS).
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La policía es primeramente un orden de los cuerpos que define las divisiones entre los modos del hacer, 
los modos del ser y los modos del decir, que hace que tales cuerpos sean asignados por su nombre a tal 
lugar y a tal tarea; es un orden de lo visible y lo decible que hace que tal actividad sea visible y que tal 
otra no lo sea, que tal palabra sea entendida como perteneciente al discurso y tal otra al ruido.

 Assim, por meio de um conjunto de dispositivos, a “policía” estabelece a divisão de corpos femininos 
e masculinos, seja de modo simbólico, discursivo, seja de modo estrutural, real. Vale pontuar, entretanto, 
conforme Abbate (2018, p. 153) afirma, a “policía” intenta naturalizar tais separações, como se houvesse 
lugares, afazeres e dizeres próprios de cada gênero, que os acompanham desde o nascimento; naturalização 
essa que é falsa e tem graves consequências para a mulher. Em “La infamia”, por exemplo, veremos como a 
naturalização impede que práticas de violência sejam denunciadas enquanto tais.

 Na contemporaneidade, consoante aponta Gómez (2018), a violência contra a mulher encontra outra 
raiz além do machismo: o neoliberalismo e o mercado de trabalho. Ainda que versemos a respeito de contos 
de escritoras de um país socialista como Cuba, distanciando-se das reflexões de Gómez sobre o México, 
veremos como em “El cotorreo” a inclusão da mulher em espaços de trabalho provoca, de modo paradoxal, 
novas formas de violência de gênero. Segundo nos ensina Gómez sobre a independência financeira da mulher 
(2018, p. 20): “La mujer que trabaja contradisse la necesidad de la protección masculina”. Portanto, propondo 
um diálogo com Abbate, o lugar do homem como provedor econônimo, de acordo com a ordem defendida pela 
“policía”, é desestruturada pela inserção da mulher no mercado de trabalho. Porém, o machismo que perdura 
nesses espaços as deixam vulneráveis a diversas formas de violência: “La identidad de la mujer que quiere un 
cambio social gracias a su independencia económica, pero al mismo tiempo sabe por internalización social, 
que el hecho de estar sola, sin familia, ni marido, la vuelve aún más vulnerable […]” (GÓMEZ, 2018, p. 21).

 Desse modo, estamos diante de um paradoxo, em que a independência econômica da mulher não as 
deixam livres de situações desumanas, de situações em que sejam vítimas da “policía” que estabelece de 
modo forçado o que é ser “homem” e o que é ser “mulher”2. No entanto, é pertinente destacar que há também, 
em contraponto à “policía”, o momento da “política”, em que a ordem pré-definida é questionada: denuncia-
se a arbitrariedade dos “lugares comuns” referente ao gênero. Retomando Rancière, Abbate (2018, p. 149), 
nos diz que a “política” é “una actividad antagónica al orden policial: aquella que rompe la configuración de 
lo sensible donde se definen las partes o su ausencia, haciendo aparecer aquello que ‘no tenía parte’”. Mais 
adiante, veremos como as personagens podem desafiar a “policía” – e, consequentemente, a violência contra 
a mulher – por meio da “política”.

“La infamia”, de Marilyn Bobes

 No conto “La infamia”, de Marilyn Bobes, nos deparamos com uma narrativa em terceira pessoa, 
com focalização fixa na personagem Iluminada Peña. No texto, lemos, inicialmente, as agressões constantes 
do seu marido, El Bebo, e as tentativas de Iluminada de encontrar respostas para as motivações dos ataques 
2   Binarismo esse que sabemos ser falso, uma vez que a identidade de gênero não se limita à divisões estan-à divisões estan- divisões estan-
ques sobre o que é ser masculino e o que é ser feminino (ABBATE, 2018, p. 156).
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contra ela. As agressões físicas se dão em três momentos, em três espaços específicos, enquanto as simbólicas 
reaparecem diversas vezes.

 O primeiro ato de violência narrado se dá em um parque próximo à escola em que Iluminada trabalha. 
Essa busca as razões que levaram seu amante a praticar tal ato. Porém, a culpa nunca é dele, mas dela: pelo 
fato de ter chegado atrasada no encontro dos dois, devido a um empecilho na escola, o que, segundo El Bebo, 
fez com que ele perdesse um “negocio importante” (BOBES, 2015, p. 18). Já aqui podemos correlacionar ao 
debate levantado por Gómez: ainda que independente financeiramente, uma vez que possui um emprego, ela 
continua sendo vítima dos ataques do marido.

 Em um espaço público como o parque, e, por essa razão, aberto, um transeunte intenta ajudá-la mas 
ela o afasta, afirmando que se tratava de uma disputa privada entre ambos. No espaço do hospital, a doutora 
que a atende, por outro lado, não faz perguntas, pois se diz acostumada com casos assim, repetindo os dizeres 
de que “la vida, dicían los vecinos, es así” (BOBES, 2015, p. 19). Retomando a fala de Abbate, nota-se aqui 
a naturalização da violência contra a mulher, vista como natural, impedindo assim a denúncia até mesmo por 
parte da personagem central.

 Nas outras agressões, aspectos semelhantes se repetem. Em uma festa, após dançar com Rufo 
(provavelmente homossexual, de acordo com as suposições da personagem), El Bebo agride Iluminada ao 
chegarem no apartamento onde mora a família da personagem. Agressão essa que é física e simbólica, uma 
vez que o marido a chama de “puta” e a acusa sem fundamentos de tê-lo denunciado. De novo, a personagem 
coloca a culpa da violência em si própria, no fato de ter dançado com Rufo. Por outro lado, silencia-se, 
afirmando que os machucados foram provocados por um assalto.

 Ainda que os momentos de agressão física cessassem, as agressões verbais continuavam, sendo 
chamada de “estúpida o anormal” (BOBAS, 2015, p. 20). Na última agressão narrada, El Bebo puxa os 
cabelos de Iluminada e a joga no chão em frente aos amigos depois de perder em uma partida de dominó. Mais 
uma vez a personagem se responsabiliza, dizendo que a causa da fúria teria sido pelo fato de ser uma péssima 
jogadora e de ter levado seu companheiro a perder. Desse modo, podemos ver como a “policía” descrita por 
Abbate é internalizada por Iluminada: ela crê que os atos de violência são naturais e que a culpa é dela, e não 
de El Bebo. O lugar de submissão e vítima é assumido por ela uma vez que um conjunto de dispositivos sociais 
a fazem crer que este é o seu lugar, e que é sua responsabilidade. E, conforme podemos perceber, a violência 
perpassa por diversos espaços, tanto públicos quanto privados, tornando-a vulnerável em espaços abertos e 
fechados: dentro do apartamento, no parque, na festa, nos jogos de dominó.

 Entretanto, ao final do conto temos um momento de “política” representada de forma metafórica pela 
morte de um agressor que Iluminada se depara na rua. Durante uma festa, El Bebo a deixa sozinha, e a avó 
de Iluminada vê uma de suas cicatrizes e diz que ela precisa rezar para se proteger dos possíveis “assaltos” 
– referindo-se à mentira inventada para acobertar a agressão de El Bebo. Assim Iluminada o faz: reza diante 
de uma imagem e pede socorro às divindades contra as violências do marido. Saindo da festa chorando, 
Iluminada se depara com uma moça sendo agredida por um homem que inicialmente ela acreditou ser El 
Bebo. A personagem, em fúria, saca uma faca e fere o algoz. 

Depois, contudo, ela percebe que não se tratava do marido, mas ainda assim se sente satisfeita pela ação: 
“Había dejado de ser la víctima para convertise em victimaria. De ahora en la adelante las cosas marcharían 
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mucho mejor para ella, se convenció” (BOBAS, 2015, p. 23). É interessante notar que a primeira agressão 
narrada se dá no parque, em um espaço aberto, e o mesmo acontece ao final: na rua. Porém, há uma inversão 
de posições: Iluminada esfaqueia um homem que agride uma outra mulher para salvá-la, ela já não é mais a 
agredida; há também a aceitação da ajuda por parte da moça, que sorri por livrar-se do seu algoz, diferente de 
Iluminada que nega a ajuda no começo do conto. 

A inversão de agredida para agressora marca o momento de “política”, conforme aprendemos com 
Abbate: há uma recusa de continuar no lugar a que lhe foi imposto. Aqui a morte do homem pode ser lida 
como uma possibilidade de mudança, de desnaturalização: o nome da personagem, Iluminada, corrobora para 
essa ideia: iluminada pelas divindades, a personagem entrevê o caminho para a liberdade, contra a “policía” 
que a empurrava a viver em condições desumanas, aceitando sem rebelar-se. Salvando outra mulher, ela 
também se salva.

“El cotorreo”, de Georgina Herrera

 No conto “El cotorreo”, de Georgina Herrera, tem-se uma narrativa em primeira pessoa em que, uma 
personagem não nomeada, conta a respeito dos encontros com outras mulheres para “fofocar” e reflete sobre 
as diferenças que o homem e a mulher possuem em relação ao espaço da rua, do trabalho e da casa. Nesse caso, 
nos deparamos com uma violência mais próxima do simbólico, mas que ainda assim tem consequências reais: 
a reincidência da clausura e da solidão da mulher no ambiente doméstico, casada ou solteira, ainda que tenha 
independência econômica.

 As reflexões da personagem começam quando, ao sair de uma das reuniões com outras mulheres, ela 
se depara com um grupo de homens em um bar, os encara em silêncio e eles retribuem o gesto. A partir daí, a 
narradora compara a mulher “cotorra” – fofoqueira – ao animal “cotorreo”, que se distinguem pela liberdade 
e pela falta desta: 

Primeramente, no somos cotorras, y cotorreo viene del nombre por el que es llamado ese precioso 
animal de nuestra fauna que entre los árboles – ya en escasos lugares – se mueve como una flor 
única. A las catorras las cazan, las encierran en jaulas, las domestican, y ellas repiten palabras 
que oyen siempre, pero no piensan. Ha ahí la primera gran diferencia entre una mujer y una 
catorra (HERRERA, 2015, p. 102-103).

 Nesse excerto, podemos perceber a “policía” descrita por Abbate, conforme estudamos previamente. A 
mulher, ao se casar, se vê presa no espaço doméstico, forçada a repetir uma ordem social a que foi ensinada a 
seguir sem questionar, pois é tida como sendo natural, imperturbável. Ao contrário do animal, que corre livre.

 Dando continuidade ao fluxo de consciência, a narradora pensa nas diferenças entre homem e mulher 
em um elemento aparentemente simples do cotidiano: o horário de chegar em casa. Para o homem, é permitido 
que chegue no momento que desejar, que pare no caminho para beber com os amigos. É o que diz a tradição, 
tradição essa que pode ser associada a “policía”, ao conjunto de dispositivos que reforçam lugares comuns, 
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pré-estabelecidas para cada gênero. A mulher, em casa, não pode reclamar, pois faz parte da tradição. E ela 
ainda não pode fazer o mesmo que o marido: se demorar um pouco, ressoam os alarmes de transgressão.

 No entanto, mesmo que esteja solteira, e possa ter certa liberdade de trânsito, a mulher se depara 
com a solidão: “en vez del violento reproche te encuentras com esa bofetada virtual que es el silencio y la 
soledad” (HERRERA, 2015, p. 103). Portanto, ainda que esteja livre de possíveis agressões físicas por parte 
de companheiro devido ao atraso, ela se depara com a violência da solidão. Por outro lado, segue a narradora, 
quando casada, a mulher ainda convive com a solidão, uma vez que seus maridos passam mais tempo com os 
amigos que com ela.

 Além disso, mesmo que tenha sido inserida no mercado de trabalho, e tenha independência econômica, 
ela continua se vendo presa ao espaço da casa: “Nos damos cuenta tambíen de que somos subutilizadas porque 
la casa no es nuestro lugar. De ella les somos útiles em el cuarto, y em el cuarto nos reducen el espacio a la 
cama. Y por supuesto, también es nuestra la cocina, y de ella el fogón y los calderos” (HERRERA, 2015, 
p. 104). Por conseguinte, como podemos distinguir com a ajuda de Gómez, há um paradoxo que marca a 
liberdade econômica da mulher: ela segue vulnerável a atitudes machistas, que as enclausuram no próprio 
espaço da casa, espaço que comumente é sinônimo de conforto.

 Para a narradora, todavia, a fofoca – “el cotorreo” – não é um ato superficial, mas uma forma da 
mulher compartilhar tais vivências em relação à prisão no espaço doméstico, ainda que as portas do mercado 
de trabalho se abram (HERRERA, 2015, p. 104). O eu que narra, assim, fala pelas mulheres no plural, que 
enfrentam os mesmos empecilhos. Por conseguinte, podemos perceber como a violência contra a mulher 
percorre pelos mais diversos ambientes: mesmo fora de casa, ela ainda se encontra presa pela tradição, pela 
“policía” que ordena o seu retorno ao lar no horário pré-estabelecido. 

Conclusões

 

Conforme nos ensinou Abbate, a “policía” delimita os lugares, os afazeres, os dizeres do homem e 
da mulher. Contudo, apesar de arbitrárias, tais limitações são naturalizadas, vistas como fatalidades, o que 
impede a insurgência de vozes que possam contra-atacá-las. É o que vimos tanto em “El cotorreo” quanto 
em “La infamia”: a difusão, no primeiro caso, da tradição de que a mulher deve enclausurar-se na casa; e, 
no segundo caso, a reincidência da ideia de que a violência contra a mulher faz parte da “vida”. Estudamos, 
entretanto, em “La infamia”, o momento da “política”, em que, segundo aprendemos com Abbate, há uma 
desnaturalização do lugar de vítima da mulher.

Por outro lado, quanto aos espaços públicos e privados, percebemos como a violência simbólica e 
física perpassa por ambos os locais: em “La infamia”, Iluminada é agredida em lugares abertos e fechados; 
em “El cotorreo”, a narradora reflete sobre a forma como o ambiente doméstico a aprisiona, ainda que possa 
sair para trabalhar. Distinguimos ainda como, nos dois contos, a liberdade econômica contradiz as violências 
cotidianas que continuam a afligi-las, paradoxo destacado por Gómez.

As obras de Herrera e Bobes nos ajudaram a entrever algumas das múltiplas formas de violência contra 
a mulher. Expressas nas narrativas cubanas reunidas por Laidi Fernández de Juan, as agressões mostram-se 
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complexas e enraizadas profundamente na sociedade. Sejam eles simbólicos ou físicos, os ataques permeiam 
o cotidiano das mulheres, impedindo que essas libertem dos atos cruéis a que são submetidas com frequência. 
Nesse sentido, o momento da “política” se torna crucial para reinventarmos e questionarmos a “policía”, 
dando início à novas possibilidades de lutar contra a violência de gênero.
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UM SLOGAN À MARGEM DA BR

Emecê Garcia

Quando li no jornal e assisti pela televisão, que Natal era a cidade, onde (ainda) se po-
dia respirar o ar mais puro da América Latina, isto me deixou muito preocupado. Logo imagi-
nei a pacata cidade potiguar, transformando-se num verdadeiro caos, a se abarrotar de aliení-
genas do mundo inteiro. Imaginei negras nuvens do céu paulistano migrando para o nordeste 
e pássaros, urubus, pombos, andorinhas etc. querendo pegar carona nelas. Imaginei filiais do 
CV e do PCC a se ramificarem e se instalando em bairros da zona sul. Imaginei sufocando-me 
pela pureza, o ar atmosférico, a queimar o meu peito, do mesmo jeito, quando vivia e sentia 
em Sampa; vendo os nossos filhos em hospitais, com máscaras de oxigênio, a se recuperarem 
dos problemas respiratórios, e mães a rezarem por eles para livrarem duma pneumonia, que já 
era um fato para um considerável número de crianças.

Despertei do fugaz devaneio, mas não deixei de perceber o veloz progresso entrar, 
abruptamente, na cidade e destruir dunas e rios com a exploração imobiliária; a poluir o Po-
tengi, mesmo sem perceber nenhum indício de crescimento industrial como tal; porém, o exce-
dente acréscimo de esgotos estava a desembocar, feito um véu de viúva, à margem do grande 
Rio.

Aquela divulgação não se limitaria apenas em atrair turista, desse que se estar acos-
tumado a se ver por aí. A propaganda havia de surtir algum tipo de efeito que não fosse o inten-
cionado pelo que estava no slogan, mas talvez, pela intenção do próprio articulador dela. Tão 
logo, pois, tive notícias pelos mesmos canais de comunicação da propaganda, que a cidade de 
“o melhor ar puro da América Latina” estava poluída, mas o articulador ainda se negava em 
ver e se fazia desapercebido. Menos, Ridinarum um homem teologal, que mesmo morando na 
circunvizinha cidade à Natal foi a vítima fatal dessa poluição, que até ele também ignorava, 
mas que já se alastrava por outras cidades adjacentes.

A dez quilômetros, da Cidade Espacial, dista-se a cidade que Ridinarum escolheu para 
viver juntamente mais a sua prole. 

Acolhedor como nordestino, só outro nordestino de mesma índole, que nunca tenha 
saído de sua terra para respirar outros ares poluídos. Outrossim, Ridinarum já havia batido fun-
dos de mundo, em virtude de seu ofício, mas conservava as características de um nordestino 
arraigado à tradição que era manifestada em cada ato seu e que nunca foi negado por quem 
batesse os olhos naquele homem de semblante rústico, de pele tostada do sol de um outrora 
distante. Ainda, porém, continuava aquele mesmo homem acolhedor, simples, honesto e tra-
balhador e, acima de tudo, prestativo e respeitador. Não houve quem não o fizesse um favor, 
uma benfeitoria que Ridinarum o não procurasse retribuir da mesma forma. Isto é, numa su-
tileza que quase não se percebia. Ridinarum possuía verdadeiramente as virtudes de um nor-
destino de fibra. Era um sertanejo que deixou a vida sofrida da caatinga para morar em Natal, 
e daqui, para seguir as fileiras das Forças Armadas, e o máximo que chegou, sargento. Agora, 
aposentado, ou como se diz, na reserva remunerada, fixava residência em Parnamirim. 
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Ridinarum escolhia a cidade Trampolim da Vitória, como sendo a sua última estadia 
por esta existência de homem. Fixaria residência, ali. Estava na reserva e desfrutava da sua 
minguada aposentadoria de suboficial. Com algumas reservas, feitas no decorrer da vida e com 
a remuneração, Ridinarum conseguiu, a muito sacrifício, uma casa pelo BNH, que ainda fal-
tavam alguns anos para ser quitada. Comprou um carro popular, semi-novo, dez anos de uso, 
alguns mil quilômetros rodados, mas inteiro ainda. Dava muito bem para o que intencionava 
fazer: conhecer parte do litoral potiguar. Com a família, agora realmente, poderia desfrutar e 
conhecer as praias lindíssimas da sua terra, tão exaltadas pela mídia presente. Saiu pelo mundo 
aos dezoito e só agora, aos cinquenta, voltava à terra natal que adotara.

Dos cinco, que compunham a prole, um de cinco anos e outro de oito, eram os que des-
frutavam do amor e do carinho de Ridinarum juntamente a sua esposa e a caçula. Ridinarum 
agora tinha tempo de sobra para os seus pequerruchos privilegiados. Os outros dois, que eram 
mais velhos, seguiam a mesma sina do pai. Um fazia a Escola Naval e o outro a AMAN. “Es-
tes já estão bem encaminhados” dizia Ridinarum, todo satisfeito aos seus colegas de trabalho, 
quando ainda em atividade. Certa vez, fez questão de levar os dois, fardadões, para a unidade 
em que trabalhava. Eles eram o seu orgulho maior. Seriam futuros oficiais. 

“TREZENTOS E SESSENTA E SEIS NATAIS  DE LUZES, ININTERRUPTAMENTE 
NATURAIS, NA CIDADE POTIGUAR!!!”

Eis o slogan que se estampava na entrada da cidade para todos que chegavam de qual-
quer lugar do país e do mundo vindo a carro ou a pé, principalmente via Parnamirim. Ridi-
narum também não era diferente. Não conseguia resistir o efeito extraordinário e o poder de 
magia que aquela propaganda continha. Não demorou muito não, alguns dias apenas, que 
chegou à terrinha, programou o passeio que tanto esperava fazer no feriadão. Os filhos e a 
mulher vibraram de alegria.

Os pequerruchos como não podiam deixar de ser, aguardavam com ansiedade o próx-
imo feriadão, de quatro dias. Seria o passeio pelo litoral norte-sul via Rota do Sol e Litoral 
Norte, que Ridinarum havia prometido para eles. Infelizes dos políticos se prometessem à 
criança, o que prometem ao povo. Garanto que iriam prometer muito menos e cumpririam 
mais as suas promessas. Porém, Ridinarum era pai e não político. Conhecia muito bem os 
seus limites, como também, conhecia os filhos que tinha. E como já é do nosso conhecimento, 
Ridinarum era cumpridor dos seus deveres e das suas obrigações, mormente no que se refere 
à promessa. Cônscio das suas qualidades de responsável, com oito dias antes do passeio, já 
colocara o seu carro em uma oficina para um check-up no motor, na direção, nas rodas, nos 
freios, etc. “Não se pode confiar nesses carros de hoje em dia, em que só se prioriza a estética 
e a qualidade que é bom, fica não se sabe onde. A durabilidade uma negação. Tudo parece 
cada dia mais descartável. Quando chegam quinze anos é muito e nem a sucata quer mais.” 
Dizia Ridinarum saudoso do tempo em que existiam os jipes na unidade em que trabalhou na 
década de sessenta. Então, acertou com o mecânico para pegar o seu carro na quarta-feira, dia 
que antecipava o feriado prolongado.

Pontual como sempre foi às 16h30min. como o prometido; Ridinarum estava na ofi -às 16h30min. como o prometido; Ridinarum estava na ofi - 16h30min. como o prometido; Ridinarum estava na ofi-
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cina para pegar o seu carro, que ainda estava nos ajustes finais, como de sempre. Mas nada que 
comprometesse com a segurança do automóvel. Meia hora depois Ridinarum estava com o seu 
carro prontinho. Pagamento à vista, do serviço. Entra no carro. Liga. Tudo beleza. Excelente 
serviço. Carro a álcool, oito dias parado e foi só colocar a chave na ignição. Girar e pegar. 
Saiu feliz e satisfeito com a qualidade do serviço. Dez quilômetros era o que tinha que rodar 
para chegar à sua residência. BR 101, motor, direção, rodas, freios todos correspondendo às 
suas expectativas. Tudo cem por cento. Aliás, quase cem por cento. Rua Brigadeiro Everaldo 
Breves, já em Parnamirim, Ridinarum para no sinal vermelho. Abre o verde, mas o veículo 
entrou em vermelho. Estanca, literalmente. 

- Droga, desgraçados! Roubaram o combustível. Esses mecânicos não têm jeito mes-
mo. No Rio, era a mesma coisa. Desenlaça, em monólogo interior, a fúria de Ridinarum.

E ali, no meio da rua, Ridinarum e o seu carro atrapalhavam o trânsito que tinha pressa 
para chegar a algum lugar, às vésperas do feriadão.  Já eram dezoito horas. A alguns metros 
Ridinarum estaria em sua casa, para matar o desejo dos seus filhos. Era só um empurrãozinho 
e tudo estaria resolvido. Foi ver o nível do combustível. Intacto. Perfeito. Ninguém havia 
mexido. Incrível! Ridinarum reconhece que se precipitara. Perdoa em seu taciturno a sua fúria. 
E três transeuntes o salvam do sufoco. Três autênticos cavalheiros. Realmente, foi só um em-
purrãozinho mesmo e o carro pegou. Ridinarum vendo que os três homens seguiam, em sua 
mesma direção, os ofereceu carona, perguntando-lhes para aonde iam.

- Vamos até a BR., no trevo. Disse um deles.

- Entrem que os levo até lá. Solidarizou-se, Ridinarum.

Reciprocidade instantânea de cavalheirismo extrapola a lógica da solidariedade e o 
paradoxo, desta vez, se dá por via do mal, contrariando a tradição milenar que está nas Es-
crituras Sagradas. Os transeuntes contradizem o afã de Ridinarum e juntamente o de toda a hu-
manidade. E, de revólveres em punhos, um dos três atinge a nuca de Ridinarum que é retirado 
a socos e pontapés, pelos caronistas do acaso, e é deixado à margem da BR 101. 

Monologando interiormente como um slogan, Ridinarum, no ápice de seu ódio, desa-ápice de seu ódio, desa- de seu ódio, desa-ódio, desa-, desa-
bafa:

 - O ar da terrinha potiguar, pode estar até zero de poluição, mas acabo de respirar o 
mesmo ar poluído das grandes cidades. Pensei que estivesse livre de vocês. Ai, ai meu Deus, 
como dói o meu coração. Minha respiração! Minha respiração!...”

Do Livro de Contos intitulado CINCO CONTO$ REAIS, editado na MMO Graf 2018, Natal/
RN.
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Coloque mais furos nesta estória

Sou um Vampiro antigo, quase cafona, do tempo do ronca, muito mais velho que 
qualquer Vampiro de antigamente. Produzi o primeiro filme vampírico, estava aqui 
no dia do fico, vim com a família real ao Brasil. Cansei daquelas festas na corte na 
Europa. Porque não aventura? Agora digo que sou antigo porque sempre valorizei 
a criatividade humana. Sou eu responsável pela sobrevida de Tonia Carreiro, Paulo 
Autran, Margareth Menezes... Só alguns nomes que vem a memória. Acho que a 
cultura de um país deve ser preservada e porque não tornar vampiros aqueles que a 
fazem? Mas ultimamente tem ocorridos fatos tristes. A grande expressão está sendo 
substituída pelas mortes súbitas. Parece que pouco a pouco o século XX morre 
definitivamente no século XXI. Como se fosse preciso fazer uma limpeza artística e 
filosófica para que esta turma nova assuma o seu lugar. Com tudo isso, devo revelar 
a minha estória. Nasci em berço Europeu de uma linhagem vampírica perfeita. Sou 
Vampiro desde nascença pois fui parido por uma vampira. Coisa muito rara hoje 
em dia, mas antigamente os vampiros faziam amor e tinham filhos. Acho que era 
aquele momento de transição de humano para Vampiro. Eu mesmo gosto de fazer 
amor. Estes Vampiros novos nem sabem o que perdem. É algo maravilhoso você 
sentir o desejo e a entrega total sem nenhum constrangimento à espera de qualquer 
coisa. É uma entrega sem medo. A morte pode ser apenas mais um instante. Gosto 
mesmo deste momento. Acho que por tudo isso, fui me encontrando e tendo tantos 
nomes durante a história da humanidade, Barba azul, Rudolfo Valentino, Marques 
de Sade. Por falar nisso foi uma fase que não gosto de lembrar muito. Sabe aquela 
coisa de jovem que quer experimentar de tudo? Também cheguei a ajudar a escrever 
o Kama Sutra mas naquela época eu era ainda aprendiz. Acho também que isto 
criou este sentimento de valor nesta raça que os Vampiros de hoje desprezam. 
Nem sei porque afinal todos temos que comer de alguma forma. Devo confessar. 
Também fui apaixonado. Catherine de Aragon. Que mulher perfeita. Que luxúria. 
Que forma de amar. Esta fez escola. Uma noite com esta mulher e nada mais seria 
o mesmo. Tenho saudades dela até hoje. Prolonguei o máximo a vida dela mas 
aquele rei fominha queria tudo para ele. Depois tive que matá-lo sem piedade. 
Muitas mulheres passaram na minha vida. Frida Kalo foi uma surpresa. Apesar 
da dor fazia amor como ninguém. Mata Hari então. Usava o seu corpo como se 
fosse um violino tocando ária Espanhola. Que saudades. Incrível como mesmo 
vampiro eu me balanço quando lembro destas grandes paixões. Pensando bem é 
melhor não fazer amor mesmo. A gente não cria compaixão. Eu ainda tenho aqueles 
problemas antigos com a Cruz, Alho, estacas. Eu mesmo sonho que se um dia for 
morrer que seja com estaca de carvalho da madeira que Cristo foi crucificado. 
Gosto deste homem. Não cheguei a conhecê-lo, mas tenho aquela admiração. 
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Leio tudo que escrevem. Este filme novo Blade 2 não está com nada. Não existe 
isso de raça nova, vampiro que anda ao sol, onde já se viu? Já quem ler Luar de 
Vampiro de Giulia Moon vai se deliciar com a Dama Branca. Não é meu estilo mas 
é uma boa visão. Com Maya já estive várias vezes, mas ainda não tive oportunidade 
de fazer amor com ela. Ela sim gosta de uma boa vida. Somos meio que divergentes 
no gosto, mas também gosto de fortes sensações. Hoje ando meio estranho. Tenho 
que assumir um personagem novo e ainda não sei quem devo ser. Por enquanto 
vou ficando por aqui. Depois eu coloco mais mordida nesta estória.

Lorenzo Giuliano Ferrari
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OS TUBOS

Miguel Carqueija

Sete e quinze da manhã. Sonolento, Erasmo Monteverde serve-se de um lanche 

rápido no restaurante do tuboporto. Felizmente ali servem coalhada, algo de que ele sente 

necessidade em razão de seus problemas digestivos. A tensão e a angústia que os seus negócios 

trazem parecem ausentar-se temporariamente de seu espírito naquele ambiente, enquanto 

andorinhas voam lá fora, avistadas através da vidraça. A nível inconsciente, porém, Erasmo 

está preocupado, talvez mortalmente preocupado. O mergulho sempre o amedronta, apesar de 

repetido já dezenas de vezes.

Monteverde paga a despesa, recebe seu cheque-troco e, ao sair, subitamente sua 

tranquilidade como que se esfuma. Então, está chegando a hora! Ele observa outros passageiros 

que se dirigem ao tubo e, como sempre, não se interessa em entabular conversas, iniciar 

amizades pelo caminho. O medo é mais forte que tudo.

Monteverde caminha. Sua bagagem já está no bagageiro do tubo e consigo conserva 

apenas uma mochila. A poucos metros está a rampa de duralumínio. Ele sobe vagarosamente, e 

apresenta seu bilhete eletrônico na roleta. De lá atravessa a prancha até a entrada do tubo, onde 

uma garota de uniforme vermelho lhe dá as boas vindas. “Tenha uma boa viagem, senhor.” 

Monteverde grunhe qualquer coisa em resposta e procura pelo seu lugar. É a poltrona 36, no 3º 

andar do tubo. Ele desce pela escada rolante e encontra um terceiro andar ainda quase vazio.

A sensação de claustrofobia começa a se apoderar de Erasmo, enquanto os ponteiros 

do relógio de parede avançam inexoravelmente. Maldição, vamos atravessar o inferno de novo. 

Quantas vezes ainda, até me aposentar?

O suor começa a escorrer de sua testa, apesar do ar condicionado. O assento de 

Monteverde, confortável como os demais, fica ao lado da vidraça panorâmica. Não que isso 
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seja interessante. Observar rocha, rocha e mais rocha iluminada vagamente pela fosforescência 

do tubo não lhe parece agradável.

Assim mesmo Erasmo mantém-se fitando a janela, observando o granito imóvel. 

Não quer nem pensar no que o aguarda em Tóquio. Já basta, por ora, o aborrecimento da 

passagem.

Aos poucos o vagão tubar vai se enchendo de gente. Um sujeito magriço e de óculos 

escuros senta ao lado de Monteverde e lhe dirige um “Olá, como vai?”, ao qual Erasmo nem 

responde. Então o alto-falante vibra e uma voz feminina anuncia o início da travessia. “As 

condições são ótimas. Tenham uma boa viagem.”

Erasmo apalpa no bolso de seu paletó o vidrinho com comprimidos de Enjonol. 

Teme a descida pelo imenso tubo que vara a Terra até o Japão, contornando o verdadeiro 

centro do planeta, que é um horror de altas temperaturas, metais pesados em fusão. Muitas 

e muitas vezes Erasmo sofreu horríveis pesadelos nos quais se viu mergulhado em magma 

fervente, tendo acordado suando em bicas. Nem assim tem coragem de tomar remédio para 

dormir: o medo de morrer dormindo é mais forte que a impossibilidade psicológica de relaxar. 

E se a larva fervente penetrar nas paredes do túnel? E se o vagão tubar sofrer um enguiço e 

faltar oxigênio? E se o isolamento térmico falhar? Monteverde treme, e ofega, e reza, e torce 

as mãos, enquanto o tubo vibra e sacode e desce pelo outro tubo, atravessando as camadas 

milenares das eras geológicas. Por vezes avistam-se fósseis, até de dinossauros, nas paredes 

rochosas.

— Não é emocionante, senhor? Eu sempre me emociono!

Monteverde sente que o sacripantas o pega pelo braço. Retira o braço e olha o outro 

com ferocidade:

— Por favor, me deixe em paz. Não o conheço e nem quero.

— Puxa, que mal-educado!
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Erasmo vira o rosto para a janela. A idéia de dar um soco no importuno é tentadora, 

mas ele tem coisa mais importante para se preocupar. A rocha, a interminável rocha.

Sial. Sima. Litosfera. Centrosfera. Rocha viva. Rocha metamórfica. Águas 

subterrâneas. Sismos. Epicentros. A lembrança da existência de terremotos faz Erasmo suar 

frio. Há dez anos o vagão tubar Londres-Havana foi esmagado por um deslizamento da placa 

tectônica. Mais de trezentas pessoas mortas ou mutiladas. Há quem diga que a viagem de tubo, 

feita com a utilização de campos magnéticos, é muito mais segura que a viagem de avião ou 

de dirigível. E a companhia prefere o tubo. Monteverde xinga o diretor-presidente enquanto 

olha obcecado para as rochas, as rochas, as rochas... Elas parecem dizer: nós vamos emparedá-

lo vivo. Você é um simples mortal, de carne e osso. Não pode lutar contra a nossa força. Se 

nós nos fecharmos sobre esta geringonça que nos atravessa, amassá-la-emos como papelão. E 

você, seu intruso, será reduzido a pó. Será triturado. Esmagado. Aniquilado.

Erasmo vai até o filtro, pega um pouco de água e toma um tranquilizante. Já está 

quase na hora do almoço e a música ambiente é um lindo tema de Debussy, mas ele não 

consegue pensar em nada agradável. Quando chega a hora, segue como um autômato.

  Limita-se a comer um purê de batatas, um bife seco e uma salada de frutas. Não 

tem coragem de tomar um drinque: embora tome uísque moderadamente, nessa hora torna-se 

abstêmio. Medo de perder qualquer fração de consciência. Não bebe, não dorme. Permanece 

acordado e alerta, como se pudesse lutar a socos com a rocha, quando ela invadir o veículo.

Quando retorna ao seu assento percebe que o vizinho se foi, passando para uma 

poltrona sem ocupante. Melhor assim. Erasmo senta, mas logo em seguida levanta para ir ao 

banheiro. É o nervosismo. E agora ele tem que tomar o remédio contra enjôo.

Ao retornar, começa a incômoda manobra de viragem. Agora todos se prendem com 

os cintos de segurança, mas a gravidade artificial, utilizada só durante alguns instantes por 

causa do dispêndio de energia, está bem sincronizada. Tudo corre bem e Monteverde suspira 

de alívio.
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Agora o teto do vagão avança a grande velocidade rumo à superfície terrestre, no 

Japão. São quase mil quilômetros por hora, uma velocidade incrível obtida com a energia 

da magnetosfera e das imensas antenas parabólicas espalhadas pelo mundo. É uma técnica 

maravilhosa, Erasmo tem de reconhecer. Por que então não relaxar e ler um pouco daquele 

romance policial, parar de pensar em desastre?

Erasmo tira de sua bagagem portátil — a que cabe no compartimento do braço da 

poltrona, não precisando ficar no bagageiro — um velho livro de bolso, policial. Abre na 

página em que deixara o marcador e mergulha na leitura.

Subitamente um reflexo avermelhado surge piscando nas páginas abertas. Erasmo 

olha para cima. Luzes vermelhas se acenderam e piscam. Uma voz soa pelo aposento:

— Apertem os cintos! Emergência! Não há motivo para pânico, fiquem em seus 

lugares!

Monteverde nada sabe sobre o tornado que está assolando o Japão e que, 

contrariamente ao que se esperava, perturbou o campo magnético de Tóquio. Sabe apenas que 

as luzes falham e reacendem, que o vagão sacoleja e vacila, que as pessoas se levantam, gritam, 

desmaiam e correm, inteiramente tomadas de pânico, de nada servindo as ambíguas palavras 

do funcionário do vagão. E agora é uma comissária de bordo, de aparência desesperada, que 

surge da escada e grita histérica: 

— Estamos soltos! Não temos mais força magnética! Houve um colapso de energia! 

Estamos caindo!

                   Erasmo solta o livro e corre até o corredor. Quase todos fugiram para cima, onde 
o impacto da queda será menor. Mas que adianta? São milhares de quilômetros de queda até 
uma das curvas que contornam o centro da Terra. E já agora Erasmo, em estado de choque, 
sente o chão fugir de seus pés. É a queda livre, pelo tubo abaixo, em direção às rochas. As 
rochas! As rochas! As rochas! Elas conseguiram! Sem saber o que mais fazer, agarrando-se a 
um corrimão para não bater no teto, Erasmo grita. É o pânico integral, absoluto, esmagador, 
exorbitante. E grita, um grito selvagem e interminável, síntese de todos os medos ancestrais...
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NÃO HÁ CÉU PARA OS OBLÍQUOS

Salma Ferraz

“Quando eu estava no exército, eles me deram uma medalha por matar dois homens e uma expulsão 
por amar um”.

Leonard Matlovich (1943-1988) 

Diálogo acalorado entre dois passageiros do Madrugadão: um crente e heterossexual que sonhava um 
dia estudar teologia, e o outro estudante de Mestrado em Letras da UFSC. Do ponto de vista do homem de fé, 
aquele estudante era candidato a cristão, uma alma a ser resgatada, já que era gay assumido. Os dois tinham 
vindo do estado de São Paulo há mais de dez anos. Os paulistas da capital e do interior adoravam a Ilha. O 
busão estava vazio. 

A amizade começou porque o futuro pastor das ovelhas perdidas da casa de Israel, ou melhor, das 
ovelhas perdidas da Ilha da Magia, percebeu que o estudante de Mestrado, entre seus livros, trazia uma Bíblia. 

– Rapaz, você lê a Bíblia? 

– Sim, estudo no Mestrado da UFSC. 

– Tem algum professor crente lá? – Não ! Estudamos na Teopoética a Bíblia como literatura. 

– Não é só isto. É um livro sagrado, inspirado por Deus. 

– Antes disso é literatura e das boas... Ah se você conhecesse o processo de redação... Ia abalar tua fé. 
Deixa pra lá!

– Não adianta, cara, não tem base bíblica pra esse descaramento dos gays. 

– Cite uma passagem. 

– A destruição de Sodoma. Sabe o que quer dizer sodomita? Aquele que dá... 

– Tá me tirando,meu? Não precisa avacalhar! Não sou burro! 

– Em Levítico 18:22 tá claro, pode conferir depois: “Com homem não te deitarás, como se fosse 
mulher; é abominação.” E em Romanos 1:27: “Os homens, também, deixando o contato natural da mulher, se 
inflamaram mutuamente em sua sensibilidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo, em si 
mesmos, a merecida punição do seu erro.” 

– Mas nenhum homem dorme com homem como se fosse mulher, dorme com homem como se fosse 
homem. E Levítico e o Apóstolo Paulo não valem. 

– Como não valem? 

– Levítico tem que ser lido dentro do sistema de puro versus impuro das antigas tribos e Paulo era 
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doente, histérico, neurótico, odiava mulher, o corpo, o sexo, a vida. Assisti um debate na Discovery. 

– Meu, esses programas só falam bobagem. Ele só pregava o que Jesus falou... 

– Não, não e não! Ele modificou a mensagem de Jesus. Jesus gostava de vinho, festas e era amigo de 
Madalena. 

– Não desconversa. Mas é isso mesmo! Os afeminados não entrarão no Reino de Deus. 

– Quer dizer que os metrossexuais também não vão para o céu, além dos gays? 

– Metrossexual é o mesmo que aquele jogador de futebol inglês, né? Exato, nem afeminados, nem 
gays, nem metrossexuais. 

– Cara, se somar os adúlteros, os que blasfemam, os que não creem, os que cobiçam, roubam, invejam, 
os fornicadores e os gays, o céu do teu Deus vai estar vazio. 

– ? 

– Eu assisti uma entrevista de dois pastores homossexuais que fundaram uma Igreja. Eles eram caras 
sérios, sinceros, fiéis, queriam servir a Deus.

– Meu, você anda vendo muita televisão e esta matéria herege tá te fazendo mal. A TV é coisa do 
Diabo. Ser gay é uma aberração! Uma profanação! Isto é uma doença! 

– Não sou doente. Eu nasci assim. Não escolhi ser assim! 

– Você tem que se converter, entrar na igreja e virar heterossexual. 

– Você já viu algum ex-gay? 

– Não! 

– Então? 

– ? 

– Teu Deus não gosta nem de mulher, nem de homossexuais, nem de garanhão... Não tem pai, nem 
mãe e é celibatário. Pelo jeito odeia o sexo, criado por ele pra quê? Sem falar em Jesus que foi gerado sem ser 
amado! 

– Não blasfeme, homem! É preciso deixar que Deus seja Deus no coração do homem. 

– É preciso deixar que o homem seja homem no coração de Deus. 

– Não distorça as coisas. Assim não vale. Deus é o que é! 

– O teu Deus só é o que é se for o único dos únicos. 

- Cara, olha a blasfêmia! - E eu sou o que sou! A salvação não é pela fé? 

– Sim! 
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– Teu Deus salva adúlteros, promíscuos, ladrões? 

– Sim. 

– Assassinos? 

– Sim! Salvou Moisés, que matou um escravo egípcio. Salvou Raabe, a meretriz que entrou na 
genealogia de Jesus. Salvou o covarde Jacó, que roubou a primogenitura de Esaú e enganou o próprio pai. 

– É verdade! 

– Salvou Davi, adúltero, polígamo e assassino. 

– Isso mesmo 

– Salvou o Leão da tribo de Judá e amiguinho íntimo de Jônatas... Que tocava harpa para acalmar Saul. 

– Não blasfeme, cara! 

– O leão ruivo... Mas ele podia... Era o escolhido.

– Cuidado com as palavras. As muitas letras te fazem delirar! 

– Conheci um teólogo que perdeu o título porque escreveu uma tese sobre a amizade colorida do leão 
ruivo com seu amiguinho... 

– Pô, meu! Não queira achar gay na Bíblia pra se justificar! 

– O Novo Testamento não fala nada sobre isso. 

– Mas você pode ser salvo pela graça. 

– Eu não quero ser salvo. Só quero viver em paz com meu sexo. 

– É a graça, a salvação pela fé, meu irmão. Nunca o homem vai tão longe que a graça de Deus não o 
alcance e ainda o ultrapasse. 

– Quer dizer que teu Deus perdoa quem mata outro homem, como Moisés e até os próprios irmãos, 
como no episódio do Bezerro de Ouro no deserto, em que pais mataram filhos, irmãos mataram irmãos, no 
total de três mil homens. 

– Onde você aprendeu isso? Tá na Bíblia? 

– Claro, na disciplina Humor na Bíblia na UFSC. Eu penso e questiono. Não sou burro! Ou a fé é 
ignorante? É verdade, não é? 

– Sim, esses homens assassinos foram perdoados por Deus. 

– Até Herodes, que mandou matar João Batista e não fez nada para salvar Jesus? 

– Sim! 

– E Judas, que traiu Jesus? Está perdoado? 
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– Sim! 

– Mas teu Deus não pode perdoar um homem que ama outro homem, como a si mesmo? 

– ? 

– Responda! Vou pro inferno por amar outro homem? 

– Sim e sim e sim! Três vezes sim. 

– Há alguma coisa difícil para Deus na face da terra? 

– Claro que não meu, seu herege! Deus tudo pode na face do universo! 

– Mas Ele, o Senhor do Universo que não tem que dar conta a ninguém dos seus atos, não pode aceitar 
um homossexual em suas hostes? Vive espiando os outros pelo buraco da fechadura? 

– Não e ponto final!

 – Os deuses vendem quando dão, crente ignorante. Não há céu para os oblíquos 

– Sodomita ateu! 

– Sodomita não por escolha. Ateu por tua causa e por causa de crentes como você. Malafaiete! 

– Malafaiete com orgulho! 

Desceram juntos no mesmo ponto. Caminharam juntos até uma esquina. Um seguiu para a esquerda e 
outro para a direita da rua e da vida! 

O herege, ser finito capaz de coisas infinitas, que foi pela direita, passou em frente a um cartaz da 
Campanha da Fraternidade 2014, fixou os olhos na frase: 

É para a liberdade que Cristo nos libertou! Gálatas 5.1 

Abanou a cabeça e seguiu...

(Do livro O busão de Floripeia. Blumenau: Edifurb, 2015, p. 53-57)
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 - Palácio dos Negros 

Partimos do palácio dos negros; antes de nosso avô negro e tios negros, jazzistas morrerem 
nos cassinos da rua grande à beira do rio Parnaíba. Por onde havia poucos contrapontos, os 
guetos ralos rinhavam a falta de saídas. O que era espaço de jazz virou contraltos, quando o 
coração de nosso avô [tocador de trompete] parou de vez. Morreu de nada. Coração soprou. 
Nossa avó que ficou grávida de 13 filhos. Recriou-se . No lastimar da sina, disse antes de 
enterrar o corpo de nosso avô: - “de como se cuidar para viver dessa dor servida e como se viver 
desse som agudo, dessa cor sem jazz, dessa ausência de festa, dessa pixinguinha tristeza, se eu 
fosse ao menos, não seria melhor que ter ficado tão sem?” Nunca se abafaram os bemóis na 
memória do subsolo. Nossa avó desconversou e nunca mais dormiu. Lavou, passou, engomou, 
mas ‘sempremente’ soletrava uma ausência de música. Na ladainha do canto, intimava-se com 
outros conchegos. Meu avô, pelo visto, não saiu de dentro dela. A música jazzista nunca mais 
parou de tocar o coração de nossa avó. 

O trompete se encantou dependurado como um acervo sem vida. Enlutou-se depois. 
Nossa mãe, pra fugir da chagas, acabou se indo escapar no Maranhão fazendo fogueira com 
o sal da ilha e por si aluou ao se casar com nosso pai-índio – homem ferreiro – que só falava 
em Tupi com nossa gente. Coisa de vinte palavras, pouco menos, talvez. A voz grave pouco 
sabia de risos. Pregava-nos uns silêncios com cheiro de vestir prefume. Pra costumar nossa 
prosa, sentia-se que aquilo era sabença de ser índio: usar corais no pescoço: fazia notas para os 
pássaros. A taba criava limbo de fazer sentimento. Se não aparecia peixe, o trapiche escondia 
do anzol. Nosso pai raiava sem peixes. Trazia desenredos de nossa mãe [na cozinha] esperando 
o fogo sem chegar o mar. Fazia-se de silêncios: - “Quietos, sua mãe já vem”! Nossa mãe dava 
medo na expressão que não se pode nem aqui contar os nomes. 

Havia-se na ilha uma mania que nosso pai-índio tinha de criar objetos com ferrugem. 
Nosso pai reciclava os ferros, criava o som que depois dormia por trás da oficina de catar 
blues. Começou, de início, o trabalho raspando as ostras, depois a doença do ferro: a ferrugem 
dos homens. A crosta da ostra sarou nosso pai de ilhar-se ainda mais. Gostava de contar 
arquipélagos. Palavra que nunca existia no dicionário da ilha de Igoronhon. Um dia construiu 
um barco quadrado, tecido pelo ferro. Pôs os sentidos dentro do mangue e saiu à procura das 
mulheres de água doce. Quando aparecia já era para acolher o sal da ferrugem. Nossa mãe 
resmungava o raparigamento: -“ Onde nunca se viu?”. Ele se riu, depois dormiu! Cavou o 
mar até entrar navio.  E se foi pra oficina fazer boi-bumbá com notas de jazz. Pouco se atrevia 
a se cantar muito, gostava mais dos guinchos, varrendo folhas de lama. Quando descobria o 
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domingo, punha a família nos lençóis e dentro, o barco quadrado. Parava-se no marítimo um 
fedor de prefumes de água doce! Só vendo a rumação. 

As águas doces são os olhos de nosso pai: dois silêncios, nenhuma palavra a mais. Um 
dia soletrou pra nossa mãe que tudo aquilo: céu, mangue, rio, barco, ferro, família, ilhas, seria 
mesmo sua religião? Nossa mãe desconversou o livro razão. Falar traz conseqüências para o 
que se dizia: desentortava o rumo. Nosso pai-índio nunca entrou em igreja. No terreiro dos 
Gunguns se benzia. Tomava passe e posse. Batia-se coco-de-roda pra depois se dançar queto 
e umbanda. Foi assim que aprendemos a construir religião: dançando umbanda e queto. Todos 
juntos. Na segunda-feira, nosso pai-índio levava a família pra benzer o rio, abrir os pontos. No 
domingo, nossa mãe celebrava as sobras de hóstia da igreja. Nosso pai não entrava naquela de 
jesuítas. E se fincava de fora, girando os mundos sem caminhos. Nossa lembrança esquecia 
nome de nosso pai. Muito sempre o barco quebrava, nossa mãe rinhava: -já é tarde de agora, 
homem de deus, para se avexar o mangue? Caminhava de banda com o rio. Pegava a pedra 
do sal para abençoar os espíritos. Bem naquele meio de águas, rezávamos pra que o barco 
nunca levantasse do remo. Nosso pai-índio só desaparecia quando a maré ficava grande, quase 
semicolcheia. Longe não se avistava mais vida. Alguma memória o mangue trazia. Nossas 
memórias falavam um ‘indioma lama’. Aos poucos, do outro lado da ilha, surgia o palácio dos 
negros, comido de jazz e ferrugem. 

Tânia Lima
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Conto Infantil
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COISAS DA MENINA KATARINA

       Ensinando Katarina a cantar a música do jacaré que diz assim: « Eu conheço 
um jacaré que gosta de comer, esconda sua orelha , senão o jacaré, come a sua 
orelha e o dedão do pé.» E assim continuamos a brincadeira onde durante a música 
o corpo todo vai sendo comido pelo jacaré. E ela toda contente a cantar comigo. 
Katarina tem apenas 2 aninhos. De repente ela pega uma vassourinha de seus 
brinquedos, bate em mim com força infantil e diz: « Pronto vovó matei o jacaré.» 
E eu ai Katarina faça isso não que dói. Ela olhou-me com a carinha inocente e doce 
e tornou a responder. « Kaká (é o apelido da Katarina) matou jacaré.»

           Fiquei surpresa e comecei a sorrir e ela acompanhou imitando-me também. 
Mas parou de bater no jacaré que era eu.

                                         

Apresentação Oliveira.
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Menininha apressada

Era uma vez uma menininha daquelas que trazem bruxinhas no coração. 
Tinha um belo sorriso e uma voz doce. Cheirava a flores e usava um sapato 
de saltinho.
Fazia tudo com pressa, pois tinha vida corrida.
Certo dia, foi conhecer uma amiguinha de longe que chegou na sua cidade, 
de repente.
A menininha mal abraçou a amiguinha, mal disse "oi", mal conversou, 
pois estava apressada por demais. O encontro durou dois milésimos de 
segundos. Despediu-se e se foi nos seus passinhos rápidos que furavam a 
grama verdinha do local.
- Para onde vai ela com tanta pressa?, perguntava a amiguinha.
Sem saber que a menininha tinha pressa para viver, pois seu coraçãozinho 
batia descompassado.
A amiguinha, desencantada, ficou parada no meio do tempo sem 
entender pra que tanta pressa. Quis chorar, mas foi tomar sorvete andando 
devagarzinho.

Rosângela Trajano
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Crônicas
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CRISTIANE... CRISTIELLE

 Estava de costas para mim. Havia uma cicatriz no seu braço direito, envolvendo parte mínima das 
costas, próxima à axila. Era uma mácula sutil, mas de origem duvidosa. Desprovia-se da abundância de 
nádegas. Como se diz: uma tábua. Contudo, beleza não é fundamental e nádegas muito menos. Era o paradoxo 
de “Receita de Mulher”. Igualmente, abundava-se numa beleza rara. Era alta, ajudada também pelos tamancos 
que denunciavam um retorno à moda dos anos setenta que, talvez, desconhecesse na explícita lucidez de sua 
juventude. 

 Alguns transeuntes que passavam confirmavam para mim, o que eu já pressentira. Embasbacavam-se, 
muitos deles, quando a viam. A buzina e os olhares denunciavam a beldade. Ela, estática, encostada numa 
coluna de madeira que sustentava a cobertura da cigarreira, fazia-se alheia a tudo…

  A sua demora coincidia com a minha. Todos os ônibus já haviam passado, exceto o do nosso ignoto 
destino. Ela foi até o dono da cigarreira para se informar. E ele lhe afirmara qualquer coisa relativa aos ônibus 
que a levariam ao seu destino. Na nossa espera, sem que soubéssemos, esperávamos a mesma lotação. 

 Por alguns minutos ficamos a sós na parada. Só poderia ser mesmo a coincidência dos destinos!

 De tanto demorar o zero um, terminei por duvidar de mim mesmo, ou seja, da minha consciência. E o 
dono da cigarreira, mais uma vez, entre tantos que repetem a mesma dúvida, solucionou a minha que, também, 
fora a mesma dela. Ela estava a esperar o zero um como eu, mas o zero oito também nos serviriam. 

 Nossa coincidência era a rodoviária, mas seu destino Acari.

 Adentrei a confabular que o zero oito havia passado há alguns minutos.

 - Pois é, e já são 17:20h.

 Chega o zero oito. Decidi-me também não mais por esperar o zero um. 

 Entramos no ônibus e fomos sentar nas últimas poltronas. Ela na da frente. Eu, na de trás. 

 O seu destino... o mesmo meu de parada, menos o de sina. 

 Voltou-se para mim e perguntou: 

 - O senhor tem horas?

 - Não! ah...

 Peguei o celular para ver as horas.

 - Por favor, posso fazer uma ligação a cobrar? Por favor?!

 - Pode, sim!

 Ela era bela. Magra. Morena.   E mais uma vez, eu    estava a admirar sua beleza por trás.   Confabulava 
com um homem     que   a esperava na rodoviária. Passei a me lembrar das pegadinhas de TV, que divertem 
os que não têm o que fazer, com as desgraças dos outros. Eu estava a me sentir verdadeiramente como um 
daqueles idiotas inocentes. 

 Ela não demorou mais que dois minutos.    Mas   o   suficiente para que eu lesse no seu pensamento de 
magra, morena, alta e bela: 

 “Mas que velho idiota, que babaca!!!”. 
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 Só  me  bastava  agora  ela  me pedir para carregar a sua mala. 

 Epilogava hesitante as minhas conjecturas.

 - Muito obrigada!

 - Não há de quê.

 Os cabelos que estavam presos foram soltos.  Demonstravam-se certo ar de liberdade, de   paz,  de   
tranquilidade.    Eram    longos, castanhos, lisos e belos. Voltou a prendê-los e, novamente,  a  soltá-los. Agora, 
retratando certo incômodo. Um frenesi de   esforço.     Voltou-se para mim bela e encantadora face, mas   de  
um sorriso   difícil  de decifrá-lo, entre o cinismo e a “carência”, a dizer-me:

 - O senhor, depois, pode me emprestar novamente, o seu celular?

 - Sim!

 Desta   vez,   o meu sim, era   um sim carregado   de  cinismo, talvez o mesmo que notara em seu 
sorriso.

 Mas, de repente, meu telefone tocou. 

 Não pude identificar o número que estava no visor.  Era o do homem e a sua voz também, com o qual 
ela falara minutos antes. Queria a confirmação dela, se havia ligado daquele celular.

 - Sim, foi deste mesmo. É pra você, Cristiane.

 - Sim, já estou na avenida que leva à rodoviária. Chego  já  aí.  Tchau!

 Incitei a confabular:

 - Você me fez lembrar aquelas cenas de pegadinhas da TV.

 - Foi mesmo!

 - Tudo   isso,   me   parece   digno de uma crônica. Eis  o meu cartão. A propósito, o seu nome, por 
favor?

 - Cristielle.

 - Nome exótico, hein?!

 - Obrigada pelo telefonema.

 - Faça uma boa viagem.

 - Trim! Trim!.....

 - Alô!

 Era o mesmo 0849620...

 - Desculpe o incômodo, amigo. Cristielle já...

 - ...Ela acabou de entrar na rodoviária.

 - Obrigado!

Do Livro CRÔNICAS DE UMA CRÔNICA VIDA de Emceê Garcia - 1ª edição Natal, Infor MMO Graf, 2010
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VIAGENS E LITERATURA

Graça Venâncio (*)

As motivações mudam assim como as cidades, sejam elas visíveis como invisíveis, como 
diria Ítalo Calvino no seu “As cidades invisíveis” (Companhia das Letras, 1990), bem como 
os espaços e os equipamentos que podem ser seletivos ou não. Muitos são os que escreveram 
sobre viagens na literatura, algumas mulheres se destacam, retomarei a algumas e quando 
necessário alguns homens. 

Como dizia Cecília Meireles há uma distinção entre o viajante e o turista. O viajante vai 
acumulando lembranças afetivas e o turista comprando,  comprando e comprando. Das 
escritoras brasileiras gosto muito mesmo da “Cecília Meireles: crônicas de viagens” (Nova 
Fronteira, 1999), se é boa como poetisa, imperdível como cronista. Tive muita influência da 
mesma em crônicas publicadas em jornais locais. Nasci em Natal e moro no Rio Grande do 
Norte.

Nem sei mais quando comecei a ler sobre viagens, acho que era criança. Mas, vamos recapitular. 
Para conhecer o Seridó, minhas origens por parte dos meus pais, o que remonta a casa da minha 
avó - minhas referências são: “ Conservação de alimentos dos Sertões do Seridó” de Oswaldo 
Lamartine de Farias (Instituto Joaquim Nabuco, MEC, 1965) reeditado pela Sebo Vermelho 
em 2016  e “Cartas dos Sertões do Seridó”, de Paulo Bezerra, 2013. Agora folheando os livros 
constato que tenho mania de recortar citações de jornalistas locais. Estes dois livros remetem 
as primeiras viagens que fiz na minha vida que foram a Florânia a terra da minha mãe e a 
Parnamirim, onde morava um irmão do meu pai.

Todas as vezes que viajo gosto de comprar livros sobre os destinos que fui o que pode acontecer 
imediatamente ou tempos depois. Quando voltei de viagem num Cruzeiro do Eugênio C com 
amigas li do desbravador e amante do mar Amyr Klink “Paratii – entre dois pólos” (Companhia 
das Letras, 1992). Acho que jamais vamos esquecer da noite em que apreciamos a Aurora 
Boreal, já era noite e era dia -  aquele clarão. Um espetáculo imperdível. Foi bom conhecer um 
pouco do continente gelado do sul. Em se tratando da nossa experiência nada como os filmes: 
“SOS – Al mar”. Foram 20 dias de muitas situações inusitadas. 

Em 1982,  quando voltei do Peru e Bolívia logo comprei ainda no Aeroporto do Galeão -  
“Tayhuanaco – 10.000 de enigmas incas” , de Simone Waisbard,  editado no Brasil pela Hemus.  
Decididamente muitos mistérios.

Ao voltar de uma viagem aos Estados Unidos “Nova York de cabo a rabo “, de Nelson Motta 
(Editora Objetiva, 1997). Somente tinha um roteiro com o mapa Se tivesse lido antes com certeza 
haveria facilitado a minha estada naquela cidade. Favoreceu bastante os filmes assistidos.. Muito 
depois descobri que estava hospedada na 8ª. Avenida. Minha prima perguntava o que eu estava 
comendo e eu falava os cachorros quentes dos ambulantes da rua. Meu inglês era o mínimo, 
mas  permitia ajudar as minhas companheiras até na compra de produtos de maquiagem  ou 
pedir o café da manhã. Ainda fui a Disney,

Após ir com minha filha Kamila (Mila) a Buenos Aires comprei “Os Argentinos” de Ariel 
Palácios, jornalista que sou fã de carteirinha (Editora, Contexto, 2013). Descobri que tem uma 
coleção especializada em   países e culturas.

Para conhecer melhor o Rio de Janeiro onde vivi, inclusive como estudante fazendo Mestrado, 
duas experiências totalmente  distintas gosto demais de Ruy Castro “Ela é Carioca” (Companhia 
das letras, 1999), uma coletânea de perfis, que descreve as figuras e instituições que habitavam 
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notadamente Ipanema - principais figuras políticas, artísticas, celebridades locais e as que 
visitaram a cidade. O Rio do imaginário social.

Estive na Espanha em viagem de cultura e lazer no final dos anos 70 e aí gosto de Nelida Pinón 
o seu “Coração Andarilho” (Record, 2009). Comprei depois da minha viagem a Espanha para 
fazer um curso de planificação turística, quando estendi a viagem a outros países, continuando 
Lisboa como um destino proibido. Compras marcantes, muito vinho e muitas discotecas. O 
dinheiro não deu. Voltei para o Brasil nas Linhas Aéreas Paraguaias (LAP)  com a ausência 
de medo que permitia meus 29 anos. No dia anterior fui alvo de um furto numa loja de 
departamentos. Fomos dá parte a polícia e eu e uma amiga convidada pelos policiais a andar 
numa viatura atrás como se fossemos supostamente as culpadas nem sei de que. Já não bastou 
colocar em cima de nós brasileiros cães pastores alemães quando voltávamos do Marrocos.

Pois bem, hoje somente viajo com agência de viagem de confiança e só me hospedo em hotéis 
recomendados e vivenciados. Tomamos muito cuidado com tudo a partir da bagagem. O Rui é 
um bom companheiro de viagens.

( *) Professora, escritora,  pintora e artesã.
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A FORÇA DO PENSAMENTO

 Eu  hoje vivo bem, graças a Deus, mas já tive uma fase na minha vida em que eu passei 
uns apertos que nem é bom lembrar, né. E numa dessas fases, eu estava sentado no banco de 
uma praça, junto com um colega que estava na mesma situação. Estávamos sem emprego, 
já era assim por volta de meio dia, a fome apertando e o meu colega reclamando muito. De 
repente ele olhou  para mim e disse:cara, você nessa calma, nem se manifesta! Aí eu respondi: 
amigo, eu sou zen, pensamento positivo, concentração. Você já viu os monges lá no Himalaia? 
Eles ficam semanas sem comer e não sentem fome. Tudo é uma questão de concentração. 
Por exemplo: mentalize o que é que você gostaria de comer agora. –Bem, agora eu gostaria 
de comer uma feijoada. – Pois bem, vamos construir uma feijoada. O que leva uma feijoada? 
– Feijão,  quentinho, arroz....- o que é que tem no feijão? – Carne seca, paio, pé de porco, 
rabinho, costelinha ...-e o que é que acompanha?  - Farofa, couve à mineira, torresminho, 
laranja cortadinha e uma caipirinha. – ótimo, agora você começa a comer, não vai beber nada? 
– Ah! Um chopinho bem gelado, na pressão.

 Pronto. Agora você vai degustando devagarinho, saboreando cada garfada, tomando 
o chopinho... e o meu amigo entrou nessa e se regalou com aquela feijoada imaginária. 
Depois ele se esticou assim no banco e eis que vem passando uma mulata, assim um misto 
de Globeleza com Juliana Paes, ele fixou o olhar e viajou no pensamento. De repente caiu no 
chão estrebuchando. Juntou logo um monte de gente, chamaram a ambulância que veio logo 
e o médico examinando e cada um dando um palpite uma piruada. Foi aí que eu disse: o que 
aconteceu foi uma congestão! Eu estava aqui e vi. Aí o médico perguntou: -o que foi que o 
senhor viu. –Então eu respondi: eu vi que ele acabou de comer uma feijoada, com caipirinha, 
três chopes e logo em seguida foi transar com uma tremenda mulata. Só podia dar nisso!

                        Essa história verídica, é para vocês verem o que é o poder da concentração. 
Quando você se concentra, você consegue materializar o seu pensamento.

 

                                              Ruyter de Carvalho
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Ensaios
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Renova-te
No poema "Renova-te", Cecília Meireles nos chama a atenção para a transformação interior, 
querendo dizer que ela não está no outro, mas, dentro de nós.
  
"Renasce em ti mesmo". Se estamos vivos, atuantes na sociedade, a cada dia temos que 
renascer. Ficarmos atentos a tudo o que acontece em nossa volta, para que possamos ampliar 
as visões. Temos que enxergar o entorno, abrir a percepção, a consciência para o novo que 
está despontando. Vivemos um momento de rupturas. Percamos a visão mecanicista, filha 
do paradigma da dominação, do autoritarismo tecnicista, que considera tudo fragmentado, 
como peças de máquinas: a parte precedendo ao todo, perdendo a dimensão da totalidade, 
principalmente na educação. Abaixo aos currículos fragmentados, disciplinas estanques, 
professores isolados em suas áreas, especialistas com trabalho individualizado. Se continuamos 
assim, somos "peças" que têm função meramente mecânica,  a gente olhará todo mundo, amigos, 
alunos, familiares, colegas, como "função", e não como "gente". Nessa perspectiva, tudo é 
frio, egoísta, individualista, deixando de se trabalhar o sentimento, a emoção, a corporeidade, a 
espiritualidade, a consciência, a sensibilidade. Privilegia-se a técnica, em detrimento da ética; 
o intelecto, o raciocínio lógico, ao invés do humanismo, da fraternidade cósmica. Perdendo a 
visão do todo ficamos empobrecidos; perdendo a emoção, ficamos mecanizados. Precisamos 
sair dessa visão reducionista para uma visão sistêmica! O universo é uma teia de relações, tudo 
está conectado, todos nós estamos numa interação contínua! O valor humano e a criatividade 
precisam ser resgatados.
 
"Multiplica teus olhos, para verem mais".

 Destrói os olhos que tiverem visto.

Cria outros, para as visões novas". Se hoje eu tive uma visão, destruo os olhos que viram, 
para não se apegarem a uma única visão. Ninguém cresce, ninguém evolui, enxergando 
sempre de um mesmo ângulo. Isso á estagnação....morte! Ampliemos os conceitos, quebremos 
preconceitos, mudemos os paradigmas, vislumbremos uma infinidade de coisas que precisam 
ser vistas e revistas! Isso faz parte do processo de evolução, faz parte da nossa vida, 
rejuvenesce-nos! A pessoa que se renova fica interessante, provoca efeitos, ajuda o outro a 
caminhar. Não podemos perpetuar aquela ideia que temos de colher tudo que plantarmos. O 
maior sofrimento do semeador é querer ver a semente que plantou, brotar. Se não vê, frustra-se. 

"Multiplica os teus braços para semeares tudo". Na educação, o campo profissional que escolhemos, 
os desafios são tão grandes que temos de multiplicar os nossos braços, para estarmos em todos os 
cantos, levando a ideia que construirmos, a partir das novas visões, e adquirir outras, pois que a 
vida é também uma troca constante. Agregar forças, conhecer mais pessoas, aumentarmos nossos 
conhecimentos... Educação é uma questão social seríssima! Tanto pode servir de instrumento 
de promoção do indivíduo, como também de sua exclusão; depende de nós, do nosso trabalho. 
Vamos semear o novo! Semear, semear, semear, mesmo nos lugares que acharmos que a 
semente não vai brotar - a semente que não brotar servirá de adubo para outras semeaduras...  
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"Destrói os braços que tiverem semeado.

Para se esquecerem de colher".  Vamos destruir os braços que tiverem semeado; a gente semeia, 
e continua caminhando. Aqueles que conseguem nos acompanhar semeiam junto, e as gerações 
futuras colherão. Com certeza, hoje estamos colhendo frutos de uma semeadura anterior. A pior 
coisa é querer ser "condecorado". Precisamos, sim, de estímulos, de aplausos, de elogios, mas, não 
pode ser esse, o foco da nossa preocupação. Não somos "vitrine"! O real valor não está na ostentação. 

"Sê sempre o mesmo". Mudando, aprofundando no conhecimento, mas, nunca perdendo a 
"essência" que nos levou ao trabalho que realizamos ou vamos realizar: o humanismo, a fé, 
a alegria, a coragem, a esperança, a ousadia da inovação, o entusiasmo, a perseverança, a 
crença na capacidade de todo aluno, no seu valor, enquanto "pessoa", nas suas possibilidades, 
potencialidades, diferenças e singularidades. E, como profissionais da educação, acreditarmos 
permanentemente que é "pela", "na", e "com" a educação que poderemos conquistar a 
melhoria da qualidade de vida do nosso aluno, da sua família, resgatando sua cidadania e sua 
dignidade. Assim, consequentemente, transformarmos a sociedade com nosso projeto de vida. 

"Sempre outro." Sermos solidários, altruístas... Termos compaixão, empatia... "O que eu 
não quero para mim, não faço com o outro". Quando a gente não consegue ser "o outro", 
perde a sensibilidade de entendê-lo; quando se é só "a gente mesma", não se consegue  
perceber a necessidade do outro, a sua dificuldade.

"Mas sempre alto." Sairmos da posição medíocre do enraizamento, da dimensão 
"galinha", lembrando LEONARDO BOFF.  Afastemo-nos das coisas pequenas que nos 
empobrecem, da dimensão do "limitado", do "prosaico", da "alienação", da "submissão"...
Do ódio, da perversidade, da inveja, da intolerância ao "diferente", da impaciência, da 
agressividade, do pré-julgamento...Tudo isso nos impede de estarmos abertos para o 
novo, para o poético, para a iluminação, para o desejo de realizar, cujo símbolo é a águia. 
Busquemos a dimensão das "alturas", saindo da dimensão da "galinha" para a dimensão 
"águia", ou seja, a capacidade de transcender limites em nosso projeto de vida! A pequenez 
nas atitudes desgasta-nos, e perdemos a força para a realização das grandes coisas! 

"Sempre longe. 

E dentro de tudo." É a visão global e a ação local.O que temos de fazer de responsabilidade 
social para cumprir o nosso papel, tanto pessoal, quanto profissional. Sonhar, ter utopias, 
mas, mantermos os pés no chão, próximos dos problemas e necessidades dos que estão ao 
nosso redor. Desenvolvermos atitudes justas, sensatas, flexíveis, equilibradas, bem pensadas e 
analisadas, coerentes, éticas, aprendendo a ter "a força da águia que chega aonde quer, através 
dos caminhos alternativos que encontra". Renovar é preciso, com urgência e permanência. 
 
Beth Iacomini
Inspirada nos ensinamentos do MESTRE PAULO FREIRE.
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Vozes e Retratos da cidade de Natal – Crônicas da Província  

A amizade é a felicidade da Sabedoria. João da Mata 

1- Jairo Torres, um grande maluco beleza de uma Natal muito Louca. 
A Natal dos anos 70 era povoada de seres fantásticos e grandes cabeças.  Alguns já se foram 
e outros continuam a fazer arte. Véscio  Lisboa reabre o Amai que nos fez muito bem. Ovni 
continua por ai. E Graco a ironizar e fazer onda. Darcy muito contemplativa fala com os 
grandes artistas que povoaram o planeta. Sonia continua a fazer política. Na Natal dos anos 70 
também havia o Grupo Alfa-Ômega, povoado de algumas das maiores cabeças pensantes da 
Terra de Poti mais bela (falarei  em outra crônica desse grupo). 

Entre as grandes figuras dessa época estava o amigo Jairo Torres, irmão de uma plêiade de 
grandes amigos meus. Os irmãos Torres, filhos do grande Raimundo  ( o das cabras) e de Dona 
Emy Torres. 

Natal era pequena para Jairo e ela se mandou para Sampa no final dessa década maravilhosa.  Fez 
muita arte e casou com uma bela baiana negra, foi feliz.  Fez de tudo em São Paulo e continuou 
alternativo e único.  Fotografou muitos artistas e deixou um acervo de fotos monumental.  Foi 
hippie fazendo um belo artesanato feito com “palha da costa”. 

Jairo também trabalhou confeccionando belas roupas para atrizes globais como designer 
e fotografou os componentes da Lira Paulistana no seu auge.  A bela esposa de Jairo que 
trabalhava com ele na Feira de Artes da Praça da República em São Paulo faleceu há um tempo 
e Jairo perdeu o gosto por Sampa. 

Passado um tempo retornou para Natal.  Encontrava sempre com ele no sebo do seu querido 
irmão Jácio Torres.  Prosa muito boa e colorida.  Ele ainda me fotografou com uma amiga no 
Mercado de Petrópolis. Eis que manhã de primavera de uma triste Quinta-Feira, quando faço 
a minha visita habitual ao Sebo de Jácio para saber as novidades, encontro o  sebo  fechado. 
Estranho! Sempre o encontro aberto. Muitas vezes sendo reaberto na rotina do dia a dia de 
Jácio. Põe e coloca dentro. Ultimamente o sebo tinha ficado ainda mais interessante com a 
presença do querido  Jairo Torres. Conversa pausada, reflexiva e bem humorada. 

Recebo a triste notícia. O irmão de Jácio morreu. Como pode!  Dias antes estive com ele e 
falamos de uma entrevista. Ele que foi fotógrafo e designer de roupas para artistas. Conheceu 
e conviveu com grandes artistas em São Paulo. Foi amigo do pessoal da Lira Paulistana. De 
Itamar Assunção, Arrigo Barnabé e tantos outros. Fotografou grandes artistas e políticos. 
Conviveu e curtiu muito com esse pessoal. Fotografou Paulinho da Viola, Gil e tantos outros. 
Viveu o grande momento da reabertura do Brasil. Curtiu muito as décadas de 60, 70, 80 e 90. 

Mais um grande amigo que vai precocemente deixando projetos e sonhos de uma nova vida. A 
carne é fraca. A vida breve. Choro. Curtiu muito e dizem morreu de pneumonia. O corpo não 
resistiu.  O velório foi no nosso Alecrim, o bairro de sua e minha infância. 

Outro dia conversava com Jácio, seu grande irmão. Ele estava meio lúgubre e quase vou 
embora com a sua conversa. Todo sebista é meio filósofo.

– João, será que a vida é só isso? Tudo é muito rápido, filosofa.

– Por isso, temos que deixar alguma coisa. Fazer algo antes de morrer.
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– Você já fez, não é?

Sei não. Vou fazendo as coisas sem pensar muito.

A conversa esquenta mais. Esses livros antigos que você gosta são muito carregados. Muitas 
vezes ouço vozes aqui dentro do sebo.

Deve ser os donos-mortos dos livros. Talvez se queixando da venda de seus livros acumulado 
durante tanto tempo – penso eu.

Jairo deixou amigos e saudades. Viveu o que vida pode. Fotografou muito e deixou mais 
bonito os artistas da nossa geração. Fiquei mais triste. Não fiz a entrevista e não terei mais a 
alegre companhia de Jairo. Minha ultima compra no sebo foi ele quem embalou. 

Saudades Meu querido, que ai onde você estiver,  seja mais leve.

João da Mata Costa 

2-Fernandão (Fernando ‘Kalon’ Lima). O poeta Hippie, bruxo, cigano, muso e pensador. 
Refundador de Maracajaú

Está em processo a organização de um livro de poemas do Fernandão. Grande poeta setentão 
merece. Amigo e bruxo da tribo. Bela notícia. Alvissareira. Tirar esses inéditos dos escaninhos 
da existencia cigana e praieira.

Fernandão é um amigo querido desde os Setentas. Muito autentico, foi cigano e nômade. 
Um grande Don Juan da taba potiguar. Nos anos 70 armou sua base na dionisíaca praia de 
Maracajaú, quando para chegar naquele paraíso tínhamos que andar um bom trecho a pé. Lá, 
Fernandão reinava e nunca faltava uma moqueca de Polvo. Manjar dos deuses. Ele conhecia 
todos os pescadores e foi homem de muitos amores e viveu em estado de poesia. Nem vou falar 
de suas namoradas, porque vai entronchar e complicar o meio campo do Beco da Lama, onde 
ele também foi rei. Bom poeta tem muitos inéditos que precisam ser enfeixados num livro. 
Grande conhecedor dos clássicos, Fernandão conhece bem da flor de Lácio, Lorca, Neruda e 
muitos outros.

No tempo em que festejava na minha casa com belos saraus musicais, Fernandão aparecia e 
contribuía com sua poesia e presença de um poeta beat barbudo. Não conhece propriedade de 
bens culturais, que para ele precisa circular. Comemorando o Dia da Poesia no Beco da Lama, 
ele se emocionou e se arrepiou quando falei um poema de Neruda que tem a cara de um tempo 
que vivemos intensamente essa cidade e praias.

Beijos meu amigo

Saudades

3-Personas e Personagens de Natal 

Perco a cidade mas não perco a crônica. Natal está mudando tanto que até a crônica ficou sem 
graça. A cidade subindo. Nas ruas congestionadas já não passam lambretinha e corisco. Miguel 
de ouro não frequenta mais o mercado do Alecrim e recita “ livre filho de montanha”. Já nao 
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existe mais a Viúva Machado e Maria Mula- Manca. As lombadas sem sinalização matam.

A imperatriz do Brasil não comparece ao Teatro Alberto Maranhão, perdeu o reinado para 
as borboletas. Zé Menininho deixou de tocar e passou a batuta para André Rabequeiro, que 
tambem faleceu. O cronista de “A rua da frente” deixou o histórico Diário de Natal. O jornal 
também mudou, para pior. E depois acabou.

Nas ruas, becos e noites os poetas perderam um pouco o glamour de antigamente. Resistamos 
João da Rua, João Barra, Volunté, Fernandão, Sopa e Esso.

João Caicó há muito deixou a feira do Alecrim. Cantada – hoje - por Boquinha de Mel. Miguel 
Fala-Fina, Zé Baixinho e outros grandes comerciantes deixaram a praça Gentil Ferreira.

A prosa da Livraria Universitária passou para a Livraria Poty e chegou na Livraria Câmara 
Cascudo, onde reinam o Bispo de Taipú, Alma de Vaqueiro, o Rabino Zé Lezim e outros 
grandes personagens da cidade dos Reis Magos. Livraria Universitária onde reunia multidões 
para comprar os Cartões de Natal. Acabou faz tempo o Templário da avenida Rio Branco onde 
conversávamos e comprávamos livros esotéricos. Tempo do Alfa Omega de saudosa memória 
e grandes conversas. Aulas de Esperanto. Busca de Discos Voadores em Santa Rita.

No local da famosa Casa da Música do Gumercindo Saraiva, hoje funciona o Sebo Vermelho 
do grande Abimael.

Personagem de uma cidade que muda. Personagens que dão colorido e animam a vida de uma 
Província Submersa” no vício, na violência e na mesmice.

Personagens de um livro que de tão reais são nossos amigos.

4- Palocha e o Diabo na Terra do Sol

Um lustro de saudades

Meu amigo Palocha faleceu

Mas um agouro de Agosto

Eterno tesoureiro Cineclubista de Natal

Trabalhador humilde ganhador de um mínimo

Morava numa casinha muitas vezes derrubada pelas chuvas

Os amigos tinha que cotizar para arrumar.

Vivia de favores e fazia pequenos serviços.

Amigo de todos vivia sempre de um passado destruído

Acabou o cineclube Tirol

Derrubaram os cinemas.
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Acabou Maria Boa

Acabaram seus amores

Palocha não tinha mais gosto com Natal

Palocha já tinha morrido antes

Os brincalhões seus amigos dizia que ele era um filme

Que precisava de legenda

Pouca gente entendia o que Palocha falava

Pouca gente sabia de sua dor.

Mas todos seus amigos sofrem com a destruição de Natal

Dos seus referenciais e amigos que ficam mais órfãos e triste com essa despedida

Tão repentina. Tão certa e indesejada.

Abraços meu querido amigo.

Você estará eternizado em nossas lembranças e filmes que assistimos juntos.

O seu sonho de recuperar o Cine Rio Grande também é o nosso

João da Mata 

5- O Sebo Vermelho e Editora completa 35 anos, em 2020

O Sebo Vermelho de Abimael Silva completara 35 anos de uma profícua existência em Agosto. 
Meu amigo desde o inicio do sebo, Abimael Silva começou vendendo discos na Discol, e depois 
montou seu próprio e bem sucedido negócio Nesses trinta e cinco anos o Sebo Vermelho – um 
dos poucos sebos que editam livros no Brasil –, já lançou mais de 500 títulos. Alguns títulos 
antológicos e outros esgotados e de difícil acesso. O sebo prima pela edição de livros do estado 
do Rio Grande do Norte e tem prestado uma enorme contribuição para a nossa história e cultura 
literária. Saudades do Jornalzinho do Sebo Vermelho homenageando autores e personalidades 
de nossa cultura. Cada lançamento era uma festa regada a muita cerveja e alegria dos amigos 
do sebista.

O Sebo Vermelho localizado atualmente na antiga Casa da Musica de Gumercindo Saraiva já 
faz parte da geografia sentimental de Natal. Uma cidade sem sebos é uma cidade sem vida. O 
sebo vermelho tem um diferencial na edição de livros de autores inéditos e outros consagrados. 
É nos sebos e pelos sebos que podemos avaliar o nível cultural de uma cidade – ele é uma 
medida dos que lêem, ouvem e escrevem. Quando vou ao centro da cidade alta, não deixo de 
passar no Sebo Vermelho, nem sempre aberto uma vez que o proprietário também cuida da 
atividade editorial. Apesar de ainda não termos uma grande tradição cultural sebista, é possível 
encontrar com certa persistência e abnegação algumas raridades literárias. Eu as encontrei 
algumas vezes e tive grandes alegrias. Comprei parte de algumas bibliotecas adquiridas por 
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Abimael. Mas o sebo vermelho é muito mais que isso. Apesar de sua desarrumação é um 
lugar agradável e ponto de encontro de amigos. E quem desejar adquirir algum livro “tem que 
batalhar”, como diz o Falves - eterno frequentador e bebedor do sebo vermelho.

O sebo também é um templo sagrado onde se reúnem as fadas, os elfos e os gnomos que 
enfeitiçam e dão colorido à vida. É lá também que travamos contato com outras personagens 
vivas ou mortas. Algumas trilhas são deixadas e novos caminhos da alma são revelados. 
Saudades do Helmuth, Paulinho e outros grandes frequentadores do Sebo Vermelho.

6- A CIDADE- ALTA DESERTA

A Cidade-Alta está mais triste. O povo tem medo. As lojas estão fechando

Tem medo de anoitecer, fica mais triste e escura.

Perdeu alguns de seus mais ilustres moradores.

E assim como uma dor que não dá sossego andar pelas suas ruas desertas desses moradores.

O rosto muda, a boca da noite abre, e tudo que era triste fica mais triste ainda. Anoiteço!

A assembleia do Beco da Lama, a nossa Atenas, está de luto.

Morreu Palocha. Morreu Gardênia. Morreu Valtinho. Morreu Alan, o imitador de Assis 
Marinho. Mortos de cirrose, do coração ou de tédio.

Morreu Paulinho e Paula Neto. O que faço aqui?

A vísceras, veias estão corrompidas É mais que urgente um check-up.

O belo Cinema Nordeste foi restaurado e transformado numa loja de departamento que não 
apetece.

O Templo do Cinema Rio Grande virou IGREJA.

Definitivamente, a Cerveja de hoje não tem o mesmo gosto e a Lei é Seca.

7-Bosco Lopes - Poeta becodalamense

Ele como muitos poetas malditos morreu novo, em 1996. Tive a sorte de conhece-lo e sair 
abraçado na noite becodalamense. Muito querido de todos, não precisou escrever muito para 
deixar sua marca. O poeta só precisa de um verso. Boscou deixou:
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RIOGRANDE (Bosco Lopes)

RIO GRANDE DA MORTE

RIO GRANDE SEM SORTE

RIO GRANDE SEM FORTE

RIO GRANDE DO NORTE

RIO PEQUENO DO NORTE

RIO FINITO DO CORTE

RIO SECO DE SORTE

RIO GRANDE DO NORTE

RIO SEM CAIS SEM PORTO

RIO VOCÊ JÁ FOI MORTO

RIO DE LEITO TORTO

RIO CHORANDO DE FOME

RIO TRISTE SEM FOME

RIO CANSADO QUE SOME

(Corpo de Pedra, Ed. Clima, 1987, pag.18)

8- Catarro

 Meu desespero ninguém vê, sou diplomado na escola de sofrer ( Batatinha).

Caminhante das ruas becodalamenses

Monge sem abrigo e catedrais

Punk e artista plástico

Hoje sem livros pra ofertar

Adormece sob as estrelas

Sua casa é a rua
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Seu companheiro um livro que vende por qualquer dinheiro

Em cada esquina um abismo onde mergulha

Sem saber onde e o que vai comer

Está sem a mulher e o filho

Vive só ao culto das almas caridosas

Chega mais uma noite e ele pula a murada

De uma casa velha abandonada onde vai descansar o corpo

E pernas semi-dormentes de tanto caminhar

A cama é uma folha de jornal e o travesseiro os livros

Que não conseguiu vender

Sem rancor e revolta Catarro caminha no beco

De todas as metafisicas.

Esperando um novo dia.

9-Paulinho, Grande Paulinho - saudades

Meu amigo de sebos e bares morreu faz um lustro. Ninguém sabe como. Morando sozinho não 
tinha ninguém para testemunhar o triste desenlace. O corpo só foi

encontrado três dias depois da morte. Um grande boêmio conhecia todos os bares. Inconveniente 
algumas vezes naquilo que a solidão aporrinha e dói.

Carente nos seus tantos anos de muita farra. Tomava cana e pagava bebida para todo mundo. 
Seu ultimo rastro ele deixou no sebo de Abimael quando no ultimo sábado esteve lá - como 
sempre fazia - tomando sua caninha com tangerina. A tangerina ainda estava lá, mas de Paulinho 
só a saudade e as muitas lembranças.

Galanteador brincava com todas as mulheres. A algumas ele propunha casamento. Dizia que 
daria tudo. Muito simpático e bonachão, conhecia bem a cidade que ele sorveu em largos 
tragos. Caia algumas vezes da cadeira.

Os donos de bar cobravam o que queria por suas doses. No antigo Bar do Nazi ele tinha 
a sua cota. Todos nós tentávamos regular a cachaça de Paulinho. Ele bebia todas e ficava 
inconveniente a partir da segunda lata de Pitu. Elogiava o peito da mulher do amigo. Dizia 
gostar de Lenita.

Outras vezes sacava a plenos pulmões: – eu quero o seu cu.

Aposentado do Banco do Brasil ganhava bem para viver a sua solidão. De alguns lugares foi 
expulso. Certa vez isso aconteceu ao tomar banho nu na piscina da AABB. Outra vez mijou 
sobre os pratos vazios e copos de um bar.
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– Porra, Paulinho disse um amigo!

E Paulinho ficava só, e sua pena não era maior porque tinha dinheiro para pagar tudo. Um dos 
maiores graus de loucura é quando alguém rasga ou joga dinheiro fora – dizem os entendidos. 
Certa vez Paulinho foi posto a teste e alguém o provocou – Quero ver você rasgar dinheiro! 
Pois, Paulinho rebolou dinheiro fora em plena Avenida Deodoro. Outra vez amanheceu nu 
numa calçada. Essa mania de bêbado ficar nu e lascivo, nunca entendi.

Enfim, Paulinho foi embora e nos deixou mais só. Alguns ficarão sem sua dose. Eu ficarei com 
a sua lembrança mais terna de alguém muito amigo e solitário. Inconveniente para alguns. 
Na ultima feira de livro na UFRN ele tomou todas e falava com cada pessoa ou aluno que 
transitava nos corredores. A cidade alta perde um dos seus últimos grandes boêmios.

Aquela laranja ninguém teve coragem de comer. A cerveja de hoje estava diferente, mesmo 
com todos os amigos. A caetana esgoelava suas garras. O cheiro de morte no ar e esse calor 
dos infernos de Dante.

 10- Macedo, Manoca e Carlança.

Carlança descansou depois de uma longa internação hospitalar. Encantou-se foi fazer companhia 
para J. Macedo e Manoca, grandes músicos. Um trio que vai fazer festa no céu e nos deixar 
mais triste. Carlança como outros músicos lutou muito pela vida, e lutava pela sobrevivência, 
catando canjas e bicos como músico. Lembrar também da grande e querida Elvira que tornou 
sua vida menos amarga. Lhe deu força e ânimo nos últimos anos de sua atribulada vida. Um 
ouvido absoluto. Uma grande figura. Calado como costuma ser os gênios.

Quando não de doença, os amigos morrem de solidão com cachaça.

Não tem saída. É assim, mesmo. Uns adiam e fingem.

Escondem-se, São medrosos. Sempre na média entre tudo e nada.

Jorge Macedo foi tocar no céu.

Manoca foi um dos maiores músicos do estado, professor de todos. Um grande caráter

Isso aqui tá muito chato. O beco da lama tá triste

Eu sei meu amigo, da sua dor.

E nós aqui masturbando!

Só (adiando). Sem conseguir deslocar o ponteiro do tempo.

Morremos também completamente só.

E como fica aquela alcatéia. Maldito são eles. Não comentam mais nem a morte que bate na 
porta.

Imagine outras coisas

Escapamos da sífilis e do cranco mole. E duro.
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E veio a AIDs

E veio o tédio.

Embriaguemos de tédio ou de tédio

Diga aí como é céu!

Até já.

Evoé, queridos amigos.

João da Mata Costa - Cronista
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A VERDADE VOS FARÁ LIVRE. MANGUEIRA 2020

Christina Ramalho1

A verdade vos fará livre (2020) é o título do enredo do desfile de 2020 da escola de samba do Rio de 
Janeiro “Estação Primeira de Mangueira”, agremiação do carnaval carioca fundada em 28 de abril de 1928, 
com o título “Grêmio Recreativo Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira”, por oito grandes nomes 
da história do samba brasileiro: Abelardo da Bolinha, Carlos Cachaça (Carlos Moreira de Castro), Cartola 
(Angenor de Oliveira), Pedro Paquetá, Seu Euclides (Euclides Roberto dos Santos), Seu Maçu (Marcelino José 
Claudino), Seu Saturnino (Saturnino Gonçalves) e Zé Espinguela (José Gomes da Costa). O nome “Estação 
Primeira de Mangueira” se relaciona ao fato de “Mangueira” ser o nome da primeira estação da linha de trem 
(inaugurada em 1889), que partia da Estação de Dom Pedro em direção aos subúrbios da cidade. Sobre sua 
localização em um morro da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, o site da agremiação (http://www.
mangueira.com.br/) informa: 

Em 1852, foram erguidos nele os postes das linhas telegráficas e o nome foi adotado, passou a se 
chamar morro do Telégrafo. Quando, em 1861, foi instalado o serviço de transporte ferroviário na 
cidade, havia uma fábrica de chapéus, entre as estações de São Cristóvão e São Francisco Xavier, 
naquele terreno coberto por mangueiras. 

A Mangueira tem como cores de sua bandeira o verde e o rosa e seus símbolos são o surdo (um 
tipo de tambor, instrumento musical fundamental na composição da “bateria” de uma escola de samba), a 
coroa, os louros e as estrelas. Além das atividades relacionadas ao carnaval, a Mangueira, desde os anos 90, 
mantém uma “Vila Olímpica”, onde se desenvolvem trabalhos de formação esportiva de crianças e jovens da 
comunidade (ver https://www.mangueiradofuturo.com.br/tag/vila-olimpica/).

A VERDADE VOS FARÁ LIVRE (2020), CRIAÇÃO DO CARNAVALESCO FORMADO 
EM BELAS ARTES LEANDRO VIEIRA (RIO DE JANEIRO, 1983), DESENVOLVIDA EM 
CONJUNTO COM A COMISSÃO DE CARNAVAL QUE COMPÕE A ORGANIZAÇÃO DA 
AGREMIAÇÃO, TEVE COMO TEMA OU MATÉRIA-ÉPICA (COMO OBRA ÉPICA HÍBRIDA) 
A BIOGRAFIA DE JESUS CRISTO ADAPTADA À CONTEMPORANEIDADE A PARTIR DA 
PROPOSTA DE UMA RELEITURA DE SUA IMAGEM MÍSTICA E MÍTICA QUE PROJETA 
SEU “RENASCIMENTO” NO PRÓPRIO MORRO DA MANGUEIRA. ASSIM, NASCE NA 
MANGUEIRA (AGORA “ESTAÇÃO PRIMEIRA DE NAZARÉ”) UM MENINO JESUS NEGRO, 
FILHO DE JOSÉ, UM CARPINTEIRO DESEMPREGADO, E DE MARIA “DAS DORES BRASIL”. 
ESSE RENASCIMENTO BUSCA SE FAZER O RENASCIMENTO DA PRÓPRIA MENSAGEM 
DE AMOR, QUE, NO ENTENDER DA AGREMIAÇÃO, FOI ESQUECIDA E SUBSTITUÍDA POR 
UMA VISÃO MATERIALISTA, ELITISTA, CONSERVADORA E PRECONCEITUOSA, QUE 
IGNORA A ORIGEM POBRE E A POSTURA AMOROSA, HUMANISTA E HUMANITÁRIA DE 
CRISTO.

1   Doutora em Letras (UFRJ, 2004). Professora-Adjunta 4 da Universidade Federal de Sergipe. Membro do CIMEEP, do GELIC, do REARE e 
do IIS. Coordenadora, com Margaret Anne Clarke do GT 5 – Historiografia Épica.
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O DESFILE DAS ESCOLAS DE SAMBA DO CHAMADO “GRUPO ESPECIAL”, QUE 
TEM DURAÇÃO DE 70 MINUTOS, ENVOLVE VÁRIAS ESTRUTURAS OBRIGATÓRIAS 
NA COMPETIÇÃO. QUEM ORGANIZA E OS CRITÉRIOS PARA ESSA COMPETIÇÃO É A 
LIESA (LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA DO RIO DE JANEIRO - HTTPS://
LIESA.GLOBO.COM/). HÁ VÁRIAS CABINES NO DECORRER DA AVENIDA, NAS QUAIS 
SE POSICIONAM JURADOS PARA OS DIFERENTES QUESITOS DA COMPETIÇÃO: 
ALEGORIAS E ADEREÇOS; BATERIA; COMISSÃO DE FRENTE; ENREDO; EVOLUÇÃO; 
FANTASIAS; HARMONIA; MESTRE SALA E PORTA-BANDEIRA E SAMBA ENREDO. 
NA “QUARTA-FEIRA DE CINZAS”, O RESULTADO É ENUNCIADO APÓS APURAÇÃO 
REALIZADA AO VIVO NO PRÓPRIO “SAMBÓDROMO DA MARQUÊS DE SAPUCAÍ” (OU 
“PASSARELA PROFESSOR DARCY RIBEIRO”), ESPAÇO IDEALIZADO PELO ARQUITETO 
OSCAR NIEMEYER E INAUGURADO EM 1984, PARA SEDIAR, EM DEFINITIVO, OS 
DESFILES DAS ESCOLAS DE SAMBA DA CIDADE.

EM 2020, A ESTAÇÃO PRIMEIRA DE MANGUEIRA, PRESIDIDA POR ELIAS RICHE, 
FOI A TERCEIRA AGREMIAÇÃO A DESFILAR NO SAMBÓDROMO, NA PRIMEIRA NOITE 
DA COMPETIÇÃO, QUE REUNIU 13 AGREMIAÇÕES NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO. 
A MANGUEIRA TROUXE 4.000 COMPONENTES, ORGANIZADOS EM 19 ALAS (CADA 
ALA TEM SUA PRÓPRIA FANTASIA, RELACIONADA A ALGUM TRECHO DO ENREDO), 
ENTRE ELAS, A OBRIGATÓRIA “ALA DAS BAIANAS”, QUE, NESTE ANO, APRESENTOU 
“ORIXÁS CRUCIFICADOS/AS”, UMA ALUSÃO AO PRECONCEITO SOFRIDO PELAS 
RELIGIÕES AFRO-BRASILEIRAS, DEMONIZADAS PELAS RELIGIÕES CRISTÃS E PELA 
SOCIEDADE EM GERAL DESDE OS TEMPOS COLONIAIS. A MANGUEIRA TAMBÉM 
APRESENTOU CINCO “CARROS ALEGÓRICOS”, RESPECTIVAMENTE INTITULADOS: 
“ESTAÇÃO PRIMEIRA DE NAZARÉ”, “O TEMPLO TRANSFORMADO EM MERCADO”, “AS 
FACES DOLOROSAS DA PAIXÃO”, “O CALVÁRIO” E “A ASCENÇÃO DE JESUS”, – E 3 
“TRIPÉS”, POR MEIO DOS QUAIS O ENREDO FOI CONTADO. 

A “COMISSÃO DE FRENTE”, IDEALIZADA E DIRIGIDA POR PRISCILLA MOTA 
E RODRIGO NEGRI E COMPOSTA POR 15 MEMBROS, APRESENTOU O ENREDO E 
A PRÓPRIA ESCOLA, USANDO COMO RECURSO NARRATIVO E VISUAL 14 CUBOS 
GIRATÓRIOS ORGANIZADOS DE DIFERENTES MODOS: DO FORMATO DE CRUZ À 
TRANSFORMAÇÃO EM “SANTA CEIA”, “BAILE FUNK” E “BARRACOS” DA FAVELA, 
E CONDUZIDOS PELOS MEMBROS DA COMISSÃO, LIDERADOS, POR SUA VEZ, POR 
UM JESUS CRISTO CUJA IMAGEM MESCLAVA A VISÃO TRADICIONAL DE JESUS PELA 
HISTÓRIA DA ARTE (BRANCO, COM CABELOS E BARBA LONGOS) E OS TRAÇOS 
IDENTITÁRIOS DE UM HOMEM DA FAVELA (TRAJE E GESTOS). EM DETERMINADO 
MOMENTO DA ENCENAÇÃO, POLICIAIS ABORDAM JESUS E SEUS COMPANHEIROS, 
EM ALUSÃO DIRETA AOS CONFLITOS VIOLENTOS QUE ACONTECEM NA CIDADE 
DO RIO DE JANEIRO, QUE, COMO EM TODO O BRASIL, TEM ÍNDICES ALTÍSSIMOS DE 
MORTE DE JOVENS NEGROS DE COMUNIDADES POBRES. NO FINAL DA ENCENAÇÃO 
(SEMPRE RETOMADA ATÉ O FINAL DO DESFILE), JESUS RESSUSCITA NO MORRO DA 
MANGUEIRA.

MARQUINHOS ART’SAMBA FOI O INTÉRPRETE PRINCIPAL DO SAMBA-ENREDO, 
DE AUTORIA DO CASAL MANU DA CUÍCA (TAMBÉM AUTORA DO SAMBA-ENREDO DE 
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2019, QUE LEVOU A MANGUEIRA AO CAMPEONATO COM O ENREDO “HISTÓRIA PARA 
NINAR GENTE GRANDE”) E LUIZ CARLOS MÁXIMO, E QUE TEM COMO LETRA:

Mangueira

Samba teu samba é uma reza

Pela força que ele tem

Mangueira

Vão te inventar mil pecados

Mas eu estou do seu lado

E do lado do samba também

Eu sou da Estação Primeira de Nazaré

Rosto negro, sangue índio, corpo de mulher

Moleque pelintra no Buraco Quente

Meu nome é Jesus da Gente

Nasci de peito aberto, de punho cerrado

Meu pai carpinteiro desempregado

Minha mãe é Maria das Dores Brasil

Enxugo o suor de quem desce e sobe ladeira

Me encontro no amor que não encontra fronteira

Procura por mim nas fileiras contra a opressão

E no olhar da porta-bandeira pro seu pavilhão

Eu tô que tô dependurado

Em cordéis e corcovados

Mas será que todo povo entendeu o meu recado?

Porque de novo cravejaram o meu corpo

Os profetas da intolerância

Sem saber que a esperança

Brilha mais na escuridão

Favela, pega a visão
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Não tem futuro sem partilha

Nem Messias de arma na mão

Favela, pega a visão

Eu faço Fé na minha gente

Que é semente do seu chão

Do céu deu pra ouvir

O desabafo sincopado da cidade

Quarei tambor, da cruz fiz esplendor

E Ressurgi no cordão da liberdade.

O samba-enredo questiona o fato de que, mesmo a imagem de Cristo estando presente em várias 
manifestações literárias e artísticas (“Eu tô que tô dependurado/ Em cordéis e corcovados”), sua mensagem 
não foi plenamente compreendida. E essa incompreensão resultou em novo martírio: “Mas será que todo 
povo entendeu o meu recado?/ Porque de novo cravejaram o meu corpo/ Os profetas da intolerância”. Daí 
seu ressurgimento em primeira pessoa na letra poética, sua autodescrição: “Nasci de peito aberto, de punho 
cerrado” e “Me encontro no amor que não encontra fronteira/ Procura por mim nas fileiras contra a opressão” 
e sua disposição em “quarar” o tambor (preparar seu carnaval), fazer da cruz esplendor e ressurgir “no cordão 
da liberdade”.

A BATERIA, DIRIGIDA PELO MESTRE WESLEY ASSUMPÇÃO, CONTOU COM 
CENTENAS DE RITMISTAS E SUA FANTASIA, A CAVEIRA COM TRAJE ROMANO E 
TOUCA NINJA (BALACLAVA), REPRESENTOU A MORTE E A VIOLÊNCIA. O MESTRE-
SALA, MATHEUS OLIVÉRIO, E A PORTA-BANDEIRA, SQUEL JORGEA, POR SUA VEZ, 
REPRESENTARAM JESUS CRISTO E A PRÓPRIA MANGUEIRA. EM SUA DANÇA TÍPICA, 
MAS AGREGANDO ALGUNS MOVIMENTOS DO RITMO “FUNK”, O CASAL MOSTROU 
UM JESUS ALEGRE, AINDA QUE COM A COROA DE ESPINHOS. ERA O “JESUS DA 
GENTE” DA MANGUEIRA, SAUDANDO, COM GENTILEZA E ROMANTISMO, A ESCOLA 
SIMBOLIZADA PELA PORTA-BANDEIRA.

O PRIMEIRO CARRO ALEGÓRICO, “ESTAÇÃO PRIMEIRA DE NAZARÉ”, 
TROUXE OS SAMBISTAS NÉLSON SARGENTO E ALCIONE COMO JOSÉ E MARIA E 
APRESENTOU O BEBÊ NEGRO JESUS DA GENTE NA MANJEDOURA, COMPONDO, 
ASSIM, A “SAGRADA FAMÍLIA” NA VERSÃO MANGUEIRENSE. O SEGUNDO CARRO, “O 
TEMPLO TRANSFORMADO EM MERCADO”, FEZ ALUSÃO AO EPISÓDIO BÍBLICO QUE 
RETRATA A REVOLTA DE CRISTO AO VER O TEMPLO TRANSFORMADO EM MERCADO 
E, AO MESMO TEMPO, CRITICA, NA IMAGEM DO “JESUS COMBATIVO”, ASSUMIDO 
PELO ATOR HUMBERTO CARRÃO, USO SEMELHANTE VISTO NA MERCANTILIZAÇÃO 
CONTEMPORÂNEA DA FÉ. O TERCEIRO CARRO, “AS FACES DOLOROSAS DA PAIXÃO”, 
APRESENTANDO UM GRANDE CORAÇÃO CRAVADO POR DOIS PUNHAIS E FAZENDO 
ALUSÕES ESTÉTICAS AO ESCULTOR BARROCO BRASILEIRO “O ALEIJADINHO”, 
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TROUXE VÁRIAS FIGURAÇÕES DE CRISTO, EM SITUAÇÕES DE MARTÍRIO, ENTRE ELAS, 
A DE UM JESUS INDÍGENA A SER CRUCIFICADO. O QUARTO CARRO, “O CALVÁRIO”, 
APRESENTA A FORTE IMAGEM DE UM JOVEM NEGRO, COM AS CARACTERÍSTICAS 
DOS JOVENS NEGROS DAS COMUNIDADES CARIOCAS (BRINCO, CABELO PINTADO 
DE LOIRO, BIGODE FINO), NÃO SÓ CRUCIFICADO COMO CRAVEJADO DE BALAS. EM 
LUGAR DA INSCRIÇÃO “INRI”, A CRUZ TRAZ A PALAVRA “NEGRO”. CRUZES MENORES 
TRAZEM OUTROS “CRISTOS”, TODAS ACOMPANHADAS POR “NOSSA SENHORA DAS 
DORES”. O ÚLTIMO CARRO, “A ASCENÇÃO DE JESUS CRISTO”, REMONTA AO MORRO 
DA MANGUEIRA, COM SEUS BARRACOS E SUA GENTE. É LÁ QUE CRISTO SOBE AOS 
CÉUS, RESSUSCITANDO A ESPERANÇA EM TEMPOS DE “ESCURIDÃO’, TAL COMO DIZ 
A LETRA DO SAMBA-ENREDO. 

O DESFILE COMPLETO, EM FILMAGEM FEITA PELA REDE GLOBO DE TELEVISÃO, 
PODE SER VISTO EM HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=YYAUWQR7PAE. 
ESSA VERSÃO VEM ACOMPANHADA DE COMENTÁRIOS, QUE, POR SUA VEZ, 
REFLETEM OPINIÕES PRÓPRIAS DO CANAL DE COMUNICAÇÃO QUE ACOMPANHA, 
OFICIALMENTE, O CARNAVAL DAS ESCOLAS DE SAMBA. MUITAS OBSERVAÇÕES 
AQUI FEITAS NÃO SÃO REALIZADAS PELOS COMENTARISTAS, PRINCIPALMENTE AS 
QUE SE REFEREM A DETALHES COM DENOTAÇÃO POLÍTICA MAIS EVIDENTE. ESSA 
“ABSTENÇÃO” FOI MOTIVO DE CRÍTICA NAS REDES SOCIAIS.

O GRANDE FEITO DA ESTAÇÃO PRIMEIRA DE MANGUEIRA FOI, DE FORMA 
INÉDITA, TRAZER A HISTÓRIA DE JESUS CRISTO MESCLADA COM UMA VERSÃO 
PRÓPRIA, DE CARÁTER CRÍTICO, PARA UM ESPAÇO SECULARMENTE CONSIDERADO 
COMO “PAGÃO” E “PROFANO”. OS VERSOS “MANGUEIRA/ VÃO TE INVENTAR 
MIL PECADOS/ MAS EU ESTOU DO SEU LADO/ E DO LADO DO SAMBA TAMBÉM” 
DEMONSTRAM A CONSCIÊNCIA DE QUE O ENREDO PROPOSTO PODERIA PROVOCAR 
A FÚRIA DE DETERMINADOS SETORES DA SOCIEDADE. UMA DAS PROVIDÊNCIAS DA 
MANGUEIRA PARA COMBATER AS DIVERSAS FAKE NEWS QUE SURGIRAM NAS REDES 
SOCIAIS FALANDO SOBRE O QUE SERIA APRESENTADO PELA ESCOLA FOI LEVAR 
PARA O DESFILE 20 REPRESENTANTES DE DIVERSAS RELIGIÕES, QUE VISITARAM 
O “BARRACÃO” (LOCAL ONDE O DESFILE É PREPARADO) E SE PREDISPUSERAM A 
“ATESTAR”, COM SUA PRESENÇA, A VALIDADE DO RESGATE DO CRISTO-AMOR 
PROPOSTO PELA ESCOLA DE SAMBA. FUNÇÃO IGUAL TEVE A PRESENÇA DO PASTOR 
EVANGÉLICO E TEÓLOGO HENRIQUE VIEIRA, NO TRIPÉ “A ENTRADA TRIUNFAL”, 
CARACTERIZADO COMO UM “JESUS MALTRAPILHO” (O “CRISTO EM SITUAÇÃO DE 
RUA”).

 A IMAGEM DO JESUS DA GENTE”, NEGRO E FAVELADO, SE DESDOBROU EM 
DIVERSAS OUTRAS E FEZ DE CRISTO INDÍGENA, MULHER E TRANSSEXUAL. UMA DAS 
IMAGENS MAIS INOVADORAS FOI ASSUMIDA PELA “RAINHA DA BATERIA”, EVELYN 
BASTOS. ABRINDO MÃO DO TRAJE E DA DANÇA TRADICIONALMENTE SENSUAIS 
QUE AS RAINHAS DE BATERIA ADOTAM, EVELYN SURGIU TRAJANDO UM VESTIDO 
DE COR PÚRPURA E UMA COROA DE ESPINHOS E EXIBIU A PINTURA DAS CHAGAS 
DE CRISTO EM SEU ROSTO, MÃOS E PERNAS. EM DEPOIMENTO DURANTE O DESFILE, 
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EVELYN PROPÔS UM QUESTIONAMENTO: “SE A IMAGEM DE CRISTO TAMBÉM FOSSE 
FEMININA, SERÁ QUE TERÍAMOS TANTOS FEMINICÍDIOS?”. ESSE DESDOBRAMENTO 
DAS FIGURAÇÕES DE CRISTO BUSCOU, ENTRE OUTRAS COISAS, DESCONSTRUIR 
AS RECENTES ASSOCIAÇÕES FEITAS POR ALGUNS SETORES RELIGIOSOS QUE, 
POR ABRAÇAREM O SÍMBOLO ELEITORAL DA ARMA PROPOSTO PELO PRESIDENTE 
ELEITO DO BRASIL (JAIR “MESSIAS” BOLSONARO), ACABARAM VINCULANDO JESUS 
E VIOLÊNCIA. ESSE FENÔMENO LEVOU, POR EXEMPLO, RELIGIOSOS E FIÉIS A SE 
DEIXARAM RETRATAR, INDIVIDUAL E COLETIVAMENTE, DENTRO DE TEMPLOS E 
IGREJAS FAZENDO, COM AS MÃOS, O GESTO DA ARMA, COMO FORMA DE MANIFESTAR 
APOIO AO ENTÃO CANDIDATO. ESSE CARÁTER CRÍTICO ESTÁ EXPRESSO NOS 
VERSOS “FAVELA, PEGA A VISÃO/ NÃO TEM FUTURO SEM PARTILHA/ NEM MESSIAS 
DE ARMA NA MÃO”, EM QUE “PEGA A VISÃO” (“COMPREENDA”) FUNCIONA COMO 
UMA “INVOCAÇÃO” DE CARÁTER CONVOCATÓRIO. NO FINAL DO DESFILE, A ALA 
“MARIA MADALENA 2000” TAMBÉM AFIRMOU O CARÁTER CRÍTICO CONTUNDENTE 
DO DESFILE, APRESENTANDO MARIAS MADALENAS PORTANDO A BANDEIRA DO 
MOVIMENTO LGBTI+ COM AS CORES DO ARCO-ÍRIS E OS DIZERES “IRMÃO, VAI 
TACAR PEDRA?”.

O INTUITO PRINCIPAL, NO ENTANTO, FOI VALORIZAR A ORIGEM POBRE DE JESUS 
CRISTO, SUA CONVIVÊNCIA COM PESSOAS MARGINALIZADAS PELA SOCIEDADE DA 
ÉPOCA, E SUA PALAVRA DE AMOR AO PRÓXIMO. TAL COMO A APRESENTAÇÃO DO 
ENREDO DIVULGADA PELO SITE DA MANGUEIRA INFORMA,

SE [JESUS CRISTO] SOBREVIVESSE ÀS ESTATÍSTICAS DESTINADAS AOS POBRES QUE 
NASCEM EM COMUNIDADES, CHEGARIA AOS 33 ANOS PARA MORRER DA MESMA FORMA. 
TERIA A MORTE INCENTIVADA PELAS VELHAS IDEIAS QUE AINDA HABITAM OS HOMENS. 
O AMOR IRRESTRITO AINDA ASSUSTA. A DIFERENÇA JAMAIS FOI ENTENDIDA. ESTENDER 
A MÃO AO OPRIMIDO AINDA CAUSA ESTRANHEZA. SERIA TORTURADO COM BASE NAS 
MESMAS IDEIAS.

Tal como afirmou o Frei David, da Ong Educafro, “A verdade vos fará livre” foi uma missa (ver em 
https://oglobo.globo.com/rio/carnaval/frade-compara-desfile-da-mangueira-uma-missa-24268764). A meu 
ver, uma grande missa ecumênica e popular. Por isso, viu-se um desfile sem a alegria contagiante (a “garra”) 
que costuma caracterizar a Mangueira. No meu entender, o próprio enredo não era algo a se gritar com alegria. 
Era uma emoção inaugural, a conquista de um lugar para o samba, que fez com que ele migrasse do pagão 
ao cristão, em uma das realizações mais surpreendentes da história da arte. Não foi apenas uma questão de 
“falta de garra”. Foi uma atitude cerimoniosa diante da magnitude da figura (ou das figurações) de Cristo e da 
terrível realidade que tirou de Cristo sua maior característica: a imensa capacidade de amar.

Épico, o desfile 2020 da Estação Primeira de Mangueira reinventou o plano histórico da vida de Cristo, 
maior herói épico do Ocidente, para, com isso, resgatar os sentidos simbólicos do plano maravilhoso de sua 
presença no mundo, enfatizando sua palavra de Amor. Um Amor que não existe sem tolerância, compreensão, 
convivência com as diferenças e lutas efetivas por paz, justiça social e maior igualdade entre os seres humanos. 
O que Leandro e a Mangueira fizeram, portanto, não pode ser medido pelos critérios convencionais. Foi Arte. 
Em um grau tão elevado que há de se viver mais algum tempo até se chegar a compreender todo o sentimento 
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envolvido no espetáculo.

- X –

A Mangueira ficou em sexto lugar. E seu Cristo, mais nosso que muitos outros que andam “vendendo” 
por aí, poderá, mais uma vez, encher de esperança o coração de quem ama a Arte.
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Cartas
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Natal, 22 de abril de 2015.

00h30min.

Querida Maria Clara,

Não sei com qual estrela estarei brincando quando você estiver lendo esta cartinha, mas espero 
que junto comigo aprenda a amar as estrelas. Elas são grandes amigas, principalmente quando 
perdemos o sono. Do meu quarto não as vejo, pois não há janelas nele, porém saio para a rua 
e no meio dela posso ver um céu cheio de pontinhos brilhantes piscando para mim. Dizem que 
as estrelas cadentes realizam sonhos e por isso fico a querer vê-las todas as noites.
Sabe, Clarinha, a vida não foi fácil para comigo. Viver sempre foi muito difícil. Tive poucos 
amiguinhos quandro criança por ser muito tímida e sem jeito. O meu melhor amigo na infância 
foi um cajueiro que tinha no meio do quintal da minha casa. Eu tinha muitos ciúmes dos cajus, 
por estarem sempre perto dele. Mas, o cupim veio e derrubou meu cajueiro. A minha luta 
com os cupins vem de muito tempo. Achando pouco ter derrubado meu cajueiro os cupins 
resolveram derrubar a minha casa no meio da madrugada, certo dia. Malditos cupins!
Uma das coisas que mais gosto de fazer é desenhar, Clarinha. Mas não sei desenhar com 
a perfeição dos desenhistas famosos. Às vezes quero desenhar um leão e sai um cachorro, 
noutras quero desenhar um gato e sai um coelho. É assim. Mas vou me arriscando a acertar um 
dia, porque na vida o que vale é a gente insistir nos nossos ideais.
Sempre fui uma menina sonhadora. Hoje sou uma mulher cheia de sonhos. O meu maior sonho 
é me tornar uma escritora famosa que os meus livros possam ser lidos por todas as crianças do 
mundo inteiro. Adoro escrever! Quando escrevo só me lembro de coisas boas e me esqueço até 
de comer! Sabia que gosto muito de comer? Mamãe vive reclamando comigo, mas não paro a 
boca.
Minha linda Clarinha, quando a gente é criança a saudade dói só um pouquinho e passa porque 
vamos brincar, mas quando nos tornamos adultos a saudade invade o nosso corpo e vem morar 
dentro da gente causando dor. A minha maior saudade é do tempo em que eu ia para o jardim 
Rosa cantar a musiquinha “Cai chuva, cai do céu, cai chuva em cima do meu chapéu / Está 
tudo verde…” do resto eu me esqueci. Era tão lindo quando eu cantava e não estava nem aí 
para saber se tinha ou não voz para ser cantora. Por que a gente cresce? Eu queria continuar 
simplesmente uma menina para poder brincar com as minhas bonecas e esquecer que gente 
grande é tão complicada. Gente grande nunca sabe direito o que quer. Eu até hoje quando vou 
comprar algo para mim fico na dúvida se quero o azul ou o branco, se quero o grande ou o 
pequeno, se quero o salgado ou o doce.
Clarinha, eu amo galinhas. Sim, isso mesmo, adoro quando o meu irmão traz galinhas para o 
nosso quintal! Não fui de ter amor por cachorros e gatos como todo mundo, mas amei muitas 
galinhas. Galinhas magras, gordas e até mesmo as chatas. Ah! Não se espante, há galinhas 
chatas. São aquelas que não param de cacarejar mesmo já tendo comido todo o milho do 
quintal.
Esqueci de dizer para você que quase todas as noites sento-me na calçada para contar histórias 
aos meninos da minha rua. Tenho muitos amiguinhos da sua idade. Eles são os únicos que 
gostam de me ouvir, porque as pessoas grandes nunca me escutam direito. Como vê eu não sou 
muito chegada as pessoas grandes, gosto muito de crianças.
Também gosto de amar e respeitar as pessoas azuis, amarelas, rosas, verdes e vermelhas. 
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Respeito pessoas de todas as cores, porque a gente tem que amar o outro do jeito que ele é… 
não devemos exigir do outro o que ele não pode nos oferecer. O amor deve ser compartilhado 
e multiplicado entre as pessoas. Quando a gente aprende a amar dizem que os passarinhos vêm 
fazer ninhos de sabedoria dentro da gente.
Seja forte, Clarinha, muito forte, porque a vida vai exigir muito de você. Lute por tudo o que 
desejar. Não desista nunca dos seus sonhos, já dizia uma meia que o meu irmão me presentou 
certa vez. A minha casa o cupim quase derrubou, os meus sonhos as intempéries da vida quase 
destruíram, mas eu lutei bastante e realizei quase todos, faltam alguns ainda, mas sei que 
quando você estiver lendo esta minha cartinha terei realizado todos eles. O meu maior sonho é 
que toda criança possa brincar muito antes de crescer, apenas isso e isso parece ser tão pouco, 
não é mesmo? Mas é que ainda há crianças que são exploradas por alguns adultos e ao invés 
de brincarem passam a trabalhar o dia todo.
Clarinha, preciso dormir. O sono chegou. Quase uma hora da manhã. Nesta noite quero sonhar 
que sou uma bailarina para poder voar no ar igual aos passarinhos, igual aos anjos. Boa noite!

Um abraço,

Rosângela Trajano ou
Simplesmente Danda.
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Cordéis
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A EDUCAÇÃO DO JOVEM NA REPÚBLICA DE PLATÃO - Folheto I (atualizado)

A EDUCAÇÃO DO JOVEM NA REPÚBLICA DE PLATÃO 
    

(Filosofia em Cordel)

 
Por: Rosa Regis 

 
folheto I 

 
Peço a Deus que me oriente 

Pegando na minha mão 
Para que eu possa fazer, 
Com amor no coração, 
Um trabalho agradável, 

Sendo também responsável, 
Na República de Platão. 

 
Dando uma lida geral, 

O meu olhar chega brilha 
Analisando os Diálogos. 

- Oh, meu Deus, que maravilha! 
Sinto como um transcender 

Passando, aí, a escrever 
O que na mente fervilha. 

 
Escolho um tema ao qual possa 

Discorrer mais facilmente 
Pois uma cabeça velha, 

Esclerosada, doente, 
Demente quase a ficar, 
Já não pode se arvorar 
A pensar fluentemente. 

 
O tema aqui trabalhado 

Será a educação 
Que deverá ter o jovem, 
Segundo o sábio Platão, 
Para que ele venha a ser 
Um dia, quando crescer, 
Um completo cidadão. 

 
No Livro Dois da República 

Tem início a discussão 
Em diálogos, que aponta 

Qual seria a educação 
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Que uma criança teria 
Para tornar-se, um dia, 
Um perfeito guardião. 

 
Nossas crianças queridas 
Não devem ser enganadas 
Por mentiras descabidas, 

Pelos poetas, criadas. 
Pois, verdinhas como estão, 

Elas absorverão 
As criações malfadadas. 

 
Deve-se, pois, educá-las 

Crendo num Deus de Bondade 
Que não engana seus filhos 
Pois é, em Si, a Verdade, 

A Justiça, a Bonança, 
Amor, Paz e Esperança, 
Onde não há veleidade. 

 
E sendo um deus de bondade 

Não pode ser causador 
De tudo, mas só do Bem, 

Já que em Deus só há amor. 
O mal de outra fonte vem. 

Uma outra causa tem. 
Não foi Deus seu criador. 

 
Que elas creiam na justiça 
Onde o mal será, enfim, 

Sempre pelo bem vencido. 
Tendo, também, como fim: 

Só a verdade falar. 
Nela, sempre, se apoiar, 
Pois a mentira é ruim. 

 
O guerreiro da República 

De Platão, o guardião, 
Por ser bom, naturalmente, 

Será filósofo, então; 
Colérico, ágil e forte, 
Pois praticará esporte 

Tendo assim um corpo são. 
 

O corpo será formado 
Pela ginástica constante. 

Para a alma serão músicas 
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E fábulas, não obstante, 
As fábulas terão que ser 
De forma a fazer crescer 
O amor ao semelhante. 

 
As mães e as amas têm 

Que muito bem trabalhar 
As almas dos seus pequenos 

Pois lhes cabe educar 
As crianças para o bem 

Com fábulas onde ninguém 
Que faça mal, vá ganhar. 

 
Como já foi dito, é lei, 

Na República de Platão, 
Qualquer que seja o discurso: 

Público ou composição 
Poética, não se dirá 

Que só a Deus caberá 
O mal e o bem, então. 

 
Tão só o Bem cabe a Deus 
Pois ele é Bondade Pura. 
Não é deus enganador, 
Não engana a criatura. 
Imutável, Bom e Belo. 

O mais puro. O mais singelo. 
E à mentira esconjura. 

 
Sendo assim, Deus abomina 

A mentira, seja qual for. 
Porém em algumas fábulas, 

Onde ela faz louvor 
Ao Bem, ao Belo, ao Bom, 

A coisa muda de tom 
Pois representa o Amor: 

 
O amor que eleva a alma; 
O amor que faz crescer; 

O amor que faz o homem 
Sua pátria defender. 
O amor que vai levar 

O guardião a lutar 
Corretamente, e vencer. 
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Os guardiões da cidade 
Da República, deverão, 

Desde a mais tenra idade, 
Ter na sua educação: 

Aos deuses e aos seus pais, 
Devem honrar por demais 
Como bons filhos que são. 

 
E devem valorizar, 

Tendo o apreço devido, 
A amizade e a concórdia. 

Isso tudo faz sentido! 
Pois não há coisa mais bela 
Que a vivência sem querela 
De um povo sempre unido. 

 
Mas, se são homens valentes 

Que se deseja formar, 
Homens que não temam a morte 

Ao com ela se deparar, 
Deverão ser educados 

Pra não serem derrotados 
Quando o inimigo enfrentar. 

 
Também que eles sejam homens 

Que não abriguem o temor 
Da existência do inferno 
Com seu fogo abrasador, 

Sendo que: as lendas entendam 
Tal qual fábulas. Compreendam 

Como histórias sem valor 
 

Já que essas narrativas 
São falsas, não verdadeiras! 

E inspira desconfiança 
Às nobres classes guerreiras. 
“...Homero que me perdoe!” 
Diz Sócrates: “boa parte foi, 
Do que ele disse, asneiras.” 
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Não é que a poesia 
Na sua escrita faleça 

Nem que os nossos ouvidos 
De ouvi-las não agradeça, 
Mas, é que, no seu teor, 

Da morte, transmite horror, 
E faz que o homem esmoreça. 

 
Na República, os guerreiros, 

Como sábios que serão, 
Não devem considerar 

Que a morte de um irmão, 
De outro sábio, de um amigo, 
Seja um mal; seja um castigo; 

E mereça lamentação. 
 

Os lamentos e as queixas 
Só à mulher vão caber. 

Mas só àquela que é frágil! 
E ao afeminado, um ser 

Sempre sensível e chorão. 
Pois estes jamais irão 

A cidade defender. 
 

As histórias inventadas, 
Criadas – as ficções, 

Deverão ter seus heróis, 
Os deuses, com emoções 
Muito bem equilibradas. 

Ou seja: bem controladas. 
Belos em suas ações. 

 
Pois que o jovem guerreiro 
Que está sendo preparado 

Pra defender a cidade, 
Terá que ser educado 

De forma a não se exceder 
No choro ou no riso. Ser 

Tranqüilo. Nunca agitado. 
 

A Deus, não cabe mentiras. 
Elas tão só poderão 

Serem tidas como úteis 
Em alguma ocasião, 
Se usadas pra curar 

Alguém ou para enganar 
Inimigos da Nação. 
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Portanto, só aos médicos, 
Deverá ser confiada 

A mentira por remédio. 
Aos demais será vedada. 
A não ser que, como tal, 

Ao povo – ao social, 
Como um bem, seja aplicada.

 
Quem quer que venha a mentir 

Diante de um magistrado, 
Este deverá puni-lo 

Por introduzir no Estado, 
Como num navio, o mal, 

Que poderá, afinal, 
Deixá-lo, então, afundado. 

 
A temperança, em Platão, 

É fator primordial 
Na educação do jovem 

Que tem como principal 
Função: guardar a cidade 
Dos ataques e da maldade 

Do inimigo mortal. 
 

Terá, pois, que receber, 
Com toda a submissão, 

As ordens dos governantes 
Controlando a emoção. 
Também irá se conter 
No comer e no beber, 

De forma a estar sempre são. 
 

Jamais se deve incutir 
Na alma de um jovem ser 
Q’ele ofereça presentes 

Para favor obter. 
Nem q’ele faça favores 
Ou elogie com louvores 
Pra presentes receber. 
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Também não se deve dar 
A entender que um deus 
Tenha pagado com o mal 
Um bem que lhe ofereceu 
Alguém que dele queria 

Algo que ele poderia 
Dar-lhe, mas ele não deu. 

 
Um deus jamais pode ser 
Mostrado como o terror: 

O que se vinga; o que mata; 
Um mau; um torturador: 

Aquele que, por vingança, 
Rouba e mata uma criança 

Da qual foi o gerador. 
Na República de Platão 
Jamais será permitido 

Que um deus ou um herói 
Seja falado e tido, 

Por seus poderes, capaz 
De maltratar. Não o faz. 

Isto não é concebido. 
 

As falsas acusações 
Que os poetas faziam 

Aos deuses e seus filhos, 
Forçosamente, teriam, 
De acordo com Platão, 

De voltarem atrás. E, então, 
Elogios lhes fariam. 

 
Pois que, os discursos falsos, 
Que pecam contra a verdade 

E contra a religião, 
Onde um deus faz maldade, 

Só iriam incentivar 
Aos jovens a praticar 
Atos de perversidade. 

 
Depois de deuses, heróis, 

Infernos, genialidade, 
Os poetas quando falam 

Do homem, em realidade, 
Os valores são trocados: 
Os maus são abençoados. 

Os bons sofrem de verdade. 
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O maldoso ganha sempre! 
Ao bondoso, se critica. 
A injustiça é proveitosa 

Se dissimulada fica. 
A justiça é, para todos, 
Útil, porém um engodo. 

Um mal para quem pratica. 
 

Pensando, então, no perigo 
Que isso acarretará 

À educação do jovem, 
Sócrates, pois, deixará 

O assunto e, em seguida, 
Matéria e Forma acolhida 

Pro discurso, falará. 
 

Dependendo da matéria 
Examina-se a forma 
Onde se escolherá, 

Seguindo, é certo, uma norma, 
O assunto a ser tratado, 

Que ao jovem será levado. 
E a discussão retorna. 

 
Discute-se se a Comédia 

E a Tragédia poderão 
Serem aceitas no Estado 
Da República de Platão, 
E se os seus defensores 

Devem, ou não, ser “doutores” 
Na arte da imitação. 

 
Para se fazer bem feita 

Qualquer que seja a ação, 
O homem tem que, a ela, 

Dar total dedicação. 
Quando se tenta imitar 

Mais de uma coisa vai dar, 
No fim, numa negação. 
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Os guerreiros da cidade, 
Que são os seus guardiões, 

Não poderão dedicar-se 
À diversas profissões, 
Só poderão dedicar-se 

Às coisas que vão ligar-se 
Ao seu labor, sem senões. 

 
Só a defesa do Estado 

É que vai lhe interessar. 
Se, por acaso, houver 

Algo para imitar, 
Que seja algo que venha 

Torná-lo melhor, que tenha 
Algo que o possa elevar. 

 
Não fazer nada que possa 
Um dia se envergonhar, 

Nem mesmo imitando alguém. 
A não ser se precisar. 

Mas, de forma bem singela, 
Que não vá causar querela 
Com a pessoa que imitar. 

 
Pois, na cidade sonhada, 

O plano de educação 
Do guerreiro, que será, 

Da República, o guardião, 
Certamente irá seguir 

As regras que vão banir, 
No geral, a imitação. 

 
Já se falou dos discursos, 

Das fábulas que comporão 
O plano de ensino que 

Prepara o guardião, 
Onde a música será 

Muito importante. Irá 
Ajudar na educação. 
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Agora chegou a vez 
De falar da melodia, 

Que traz consigo – em seu bojo: 
A Palavra, a Harmonia, 
O Número, e vai tentar 
Sua influência mostrar 
No tocante à sabedoria. 

 
A lídia mista; a aguda; 

E outras que se assemelham 
A elas, são lamentosas. 

Tais harmonias espelham: 
A embriaguez, a moleza, 

A preguiça. E, com certeza, 
Ouvi-las não se aconselham. 

 
A jônica e a lídia, laxas, 
Que dizem afeminadas! 

Que são tocadas em festas, 
Essas serão descartadas. 
Ao guerreiro – Guardião 
Da República de Platão, 
Não serão aconselhadas. 

 
Restam a dórica e a frigia: 
A primeira a representar 
A coragem do guerreiro 
Sempre pronto pra lutar. 
A outra, representando 
A sabedoria, quando: 

Sorte, ou má sorte, gerar. 
 

São, pois, a dórica e a frigia 
As harmonias que irão 
Ser reservadas e usadas 
Na República de Platão 
Para educar o guerreiro, 
O futuro e verdadeiro 

Filósofo – O Guardião. 
 

Para a cidade, a lira 
E o alaúde, estão, 

Como para o campo, o pífano, 
Que os pastores tocarão, 
Sem grande variedade. 

Como deve, na verdade, 
Ser educado o varão. 
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Tal qual se fez com a harmonia, 
No ritmo se evitarão 

O variar das cadências 
E a multiplicação 

Destas, indo-se buscar: 
Ritmos que vão expressar 

Um caráter bom e são. 
 

Aí, fala-se da graça. 
Ou da falta dela, então, 
Que afinal vai depender 
Somente da perfeição, 

Ou imperfeição: É dito, 
Se perfeito, que é bonito! 

Se for imperfeito, não. 
 

O Número e a Harmonia, 
Em sendo belos, irão 
Seguir, certamente, a 

Beleza da locução 
Tal como a palavra feia 

Que enreda em sua cadeia 
Harmonia e ritmo, então. 

 
Pois os ritmos foram feitos, 
Tanto quanto a harmonia, 
Pras palavras, e não estas 

Para aqueles se faria. 
Mas, terão que acomodar-se 
Ao discurso. Encaixar-se. 
Isto é mesmo primazia. 

 
A beleza das palavras 
Com uma bela dicção, 
A harmonia e a graça, 
Manifestações serão, 

Pois, da bondade da alma, 
Que, mansa, bondosa e calma, 

Dirige, do homem, a ação. 
 

Todas essas qualidades 
Acima mencionadas 

Deverão ser pelo jovem 
Guerreiro, sempre buscadas, 

Pra que realize, assim, 
As tarefas que, enfim, 
Foram a si confiadas. 
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Assim, também, com a pintura, 
O mesmo irá se dar. 

Com as belas-artes, com a arte 
De tecer, com a de bordar; 
Com a arte da mecânica; 

Com a produção na botânica; 
Com a arte de edificar. 

 
A graça ou a deformidade 
Que numa obra aparece 

Valoriza ou diminui, 
Enriquece ou empobrece; 
Mostra saber e bondade 
Ou desprazer e maldade. 
Enaltece ou desmerece. 

         ... 
Aqui vou dar uma pausa. 

Mas, convido o leitor 
A novo encontro. E prometo 

À Senhora...  ao Senhor... 
Que logo aqui voltarei 
E, em cordel, eu trarei 
O que faltou do teor. 

 
Fim 

 
 

Rosa Regis
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Poemas
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TORQUEIMADAS

Eu queimo vivo o corpo de mulambos

que contamina o espaço urbano,

expurgo a fogo todo lixo humano

e tudo que pareça corpo estranho.

Batizo com o fogo a bruta mata,

e os vibriões de cólera das águas

eu curo com o meu amor na graça

das barras e das garimpeiras catas.

Eu queimo na fogueira a bruxa e o mago,

na pira o que pira o povo parvo;

e mais: eu queimo a peste dos seus livros

- mas, eis que dessas pragas não me livro:

a cinza forma um texto que revive

rios, florestas, sonhos, povo livre.

Afonso Guerra-Baião

Poeta mineiro, autor de SONETOS DE BEM-DIZER / DE MALDIZER
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UM PUXA-SACO

 
Ó tu, que és um puto puxa-saco, 
ó tu, que és um baita baba-ovo, 
corta-jaca do chefe mais safado, 
sabujo do cacique mais escroto;

 
ó tu, enxuga-gelo de canalhas, 
ó tu, adulador de proxenetas, 
que tens as porcas mãos já calejadas, 
de tanto lhes bater palma e punhetas;

 
ó capacho, ó pelego, ó alcaguete 
tu que és lambe-botas de patrão, 
tu que és lambe-cu dos teus chefetes,

 
cuidado, pois um chute em direção 
às partes genitais de teu gerente 
deixará tua boca sem um dente!

Afonso Guerra-Baião

(do livro SONETOS DE BEM-DIZER /DE MALDIZER. Aldrava Letras e Artes, 
Mariana, 2019)
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Sonhar

(Aísha Emanuelle, Fernando Pedroza/RN)

Sonhar é mágico
Ver o mundo além da imaginação
Dormir de olhos abertos
Ouvir a voz do coração

Sonhar é ser inseguro
Se perguntar o que vai fazer
Olhar diferente o mundo
Plantar o que o futuro irá lhe trazer

Sonhar é divertido
Conversar com a mente
Dizer a si mesmo
Meu sobrenome é valente

Sonhar é vencer
Porém as vezes cair
Manter os pés no chão
E nunca pensar em desistir.
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INVENTOS DE VOOS & PASSAROS

Caminhos geram distâncias

Brotando cintilante ternura

Entre trovejos precipitados.

Floridos jardins, em partenogênese milagre,

Geram expectativas em acontecenças diária.

Divertidos pintassilgos, em voos iluminados,

Arrebatam alegria, construindo seus ninhos,

Na transitoriedade dos alçapões esvaziados.

OXORONGA, Alufa-Licuta. Redenção.

O CALVÁRIO DA FALA: DESPERTAMETNO

Sussurros de infância,
Caminhos de suplício
Repletos de revelação.

Quietudes emergidas das próprias empedraduras,
Sentinelas, nevrálgicas, em indubitáveis escutas,
Perplexidades, abstratas, desalentadas de caiação.
Linguagens incapturáveis, despedaçamento de ser
Rubras metáforas, calêndulas, sopro, propiciação.

OXORONGA, Alufa-Licuta. Redenção.

AS TEXTURAS MNEMÔNICAS E CROMÁTICAS
DA MONOCRÔMICA COMPLEIÇÃO DO EXISTIR

Apanho anotações retóricas
Reunindo traços estilísticos
Com referências figurativas.

Sobreponho, ordinariamente, Borges, Picasso, Tristan 
Guayasamin, Portinari, Kandinsky, Nauro, Heidegger,
Em obras enciclopédicas, simbólicas, representativas. 
Redescobrindo-me, atento, afável, devoto, observador, 
Em gravitações sincrônicas, autênticas, compreensivas.

OXORONGA, Alufa-Licuta. Redenção.
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Orgulho de ser

Tenho orgulho de ser mulher
Guerreira e meu sobrenome
Tenho garra, sou forte
Sou o norte da casa
Sou vida e espalho vida mais ainda
Não sou apenas mãe, sou pãe
Um dia meu? Que nada!
Tenho todos os dias de cada ano em minhas mãos.
Frágil? Posso até parecer
Envergonhar, mas não quebro.
Fui queimada porque lutei para ser ouvida.
Venci grandes batalhas
Conquistei meu espaço.
Fui violentada por minhas vestes
Não quero piedade. 
Quero justiça!
Quero igualdade, não quero bajulação!
Os direitos que hoje tenho, não caíram do céu não!
Fui a luta!
Vou em busca.
Não estacionou, descanso
Perco os sentidos no sono para voltar com nova carga de emoções.
Sou determinada!
Medo? Claro que tenho!
Sou humana.
Não me provoque! Não sou rosa choque!
Sou simplesmente mulher!

Ana Cristina de Lima
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Sangrentos canaviais

Ceará- Mirim, meu amado recanto

Não canto os teus sangrentos e bárbaros canaviais.

Exalto a tua insistência em se erguer

Apesar da descrença de tua gente

Ocupa teu lugar de destaque

Eleva as imagens dos teus heróis esquecidos por trás das cortinas da elite

 

Quebra esse estigma de patronato

Exemplo nacional de período exploratório

Da mãe preta sofrida

De troncos talhados a vivenciar gritos desesperados

Memórias da história de tua criação 

Que era Boca de uma mata dos nativos

Briosa Vila dos exploradores distantes

E anjos explorados

Ceará-Mirim dos casarões erguidos

Por mãos que ficaram na penumbra

Sem ter nome ou idade

De uma gente sequestrada do se leito

Onde está teu orgulho mesmo?

As missões e objetivos escusos, roubados.

Criação ilusória

Correntes que ainda prende nossa gente

Ao estrangeiro sórdido.

Ergue tua arte
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Renasce em tua face

A tua luta para desprender

Liberta teu sangue nativo

Do sanguíneo feitor

Liberta-te do passado

Dança teu orgulho por aqueles que resistiram nos quilombos

Por aqueles que sobreviveram a pressão

Pelo ventre da ama preta.

Conhece teu passado

Os bandos alucinados

E as marcas do sofrer 

Do orgulho já tecido

Na alma dos teus descendentes.

Ana Cristina de Lima
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SEVERINO DAMIÃO

Por Ana Paula de Oliveira Gomes

@engenhodeletras

https://engenhodeletras.blogspot.com/ 

https://professorapaulagomes.recantodasletras.com.br/ 

Poeta, ao chegar no agrupamento,

Achou a gente estranha, não raro, um tormento!

Em meio ao palco de insensibilidade,

Requestava defender a integridade

Criou, então, do mundo da imaginação,

O lendário Severino Damião!!!

Este disse, à própria mãe, ter o chapéu de couro

Mais valor que o leite materno, para ele, um agouro!

Hein?! O cabra da peste derrubava manga na bala!

Homem valente, de jeito miudinho, pouco é “de fala”.

Matador de cobra coral, furou o pé num espinho de juá

E bradou a todos que nem cobra coral “matá-lo-á”!!!

Acostumado foi a resolver os casos na ignorância,
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Esse comedor de charque com cuscuz em abundância!

Muito filho - pelo mundo - deixou a esmo espalhado

Não se apercebeu ser inútil chover no molhado!

Mulher alguma, com ele, deu ou dará certo

Vaqueiro nunca o foi, só “vivideiro” esperto!

Sente-se o máximo se trajado de couro

Com efeito, leva a vida como garboso mouro.

A Severino Damião bastante “causo” atribuíram

Pois só cavalo e jumento, em suas terras, são bem-vindos.

Até hoje, quase impossível conhecer a verdade real

Se Severino Damião é farsa ou alguém factual.

Só sei que, com poeta, não se deve discutir

A qualquer momento, pode com nossa cara curtir!

Caçar a liberdade com o poder magnífico da palavra

E, metaforicamente, findar o ser com a divina lavra!!!
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SPINA- Nova Forma Poética

MENINA DE TRANÇA

Menina de trança,

Meiguice no olhar,

Gingado nas “cadeira”.

 

Passa inocente, desfila discreto rebolado,

Um desventurado segue, persegue, consegue,

Alcança, destrança, pobre menina faceira,

 Desmancha esperança, estraçalha linda criança!

Mente doente, incompetente, fez desgraceira!

Angela Trierveiler



 

 REVISTA BARBANTE - 119

 A VOLTA DA LIBIDO

Ela voltou

Trazendo na bagagem

Muito amor

Amor maior que o meu

Amor maior que o teu

Sim... Ela voltou

E nessa vida

Retornar é recomeçar

E foi para recomeçar

Que ela voltou

Para viver

Um grande amor

Sentenciar e melhorar

Sua dor

Dor de saudades

Sexo e amor

E com prazer

Desejante

O retorno faz a alegria

Dos amantes em êxtase,

Que retornam

Numa noite quente

E primaveril

Para viver um sonho

Perdido

Entre lágrimas, sorrisos, gozos.

Amores
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Prazer carnal

Ah! Libido

Você voltou

Para a nossa felicidade

Ser real, natural

Na quente noite

De primavera.

                         

                          Apresentação Oliveira.



 

 REVISTA BARBANTE - 121

LATENTE

Não sei se devo

Nem até quando

Mas sempre escrevo

O que está na minha

Mente

E no meu coração

Latente.

                                       Apresentação Oliveira.
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A folha em branco, a vida não dita

E se a vida fosse como uma folha,

Seria ela escrita, reescrita ou não vivida,

Ah, a vida!

Pensada, praticada, amada, mas nem sempre saboreada

Ah, a vida!

Nascemos em branco e o mundo vai nos moldando

Prazeres, desprazeres, angústias e decepções

Mas, algo é certo não existe coração endurecido

É o meio como nos comportamentos que te faz ferido

Ah, a vida!

Se a dona celestial do nosso destino fosse medida

Não seria desatenta, nem carregada de carga

Seria como um pote de sorvete em dia de sol

Seria o olfato da terra molhada em um dia de chuva sentida

Ah, a vida!

Ariane de Medeiros Pereira - Caicó/10.02.2020

        Mestre em História

O descompasso do amor

Seria aquele belo rosto a devanear em sonhos

Revestido de sonoridade, afeto e prazer

Ou seria aquele olhar trêmulo que não se sabe o quer

O amor tem sua magia em se debulhar em mil 
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Se não é correspondido se torna em agonia

Mas, se encontra a alma transborda de alegria

Ele tem destas coisas ou é oito ou é oitenta

E naquelas tardes frias, se torna monotonia

As aventuras pode se transformar em desventura

Vivida com intensidade, pode levar o homem a loucura

Nesse descompasso de soltura, pode-se chegar à abertura

E ao final, quem sabe chegar à censura!

Ariane de Medeiros Pereira - Caicó/10.02.2020

        Mestre em História

A tradução

E quando já não podemos mais,

Pensamos em desistir e sumir,

Ou seria ressurgir e prosseguir,

Caminhar e viver são artes do saber.

Sentimentos e emoções são campos do viver

Viver é saber que temos que amadurecer

Amadurecer é perceber a vereda do fazer

E neste jogo de perceber, temos de enaltecer
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                          Poesia

(Aísha Emanuelle, Fernando Pedroza/RN)

Poesia é sonhar acordado
Nesse Mundo de Magia
Buscar esperança
Mergulhar na fantasia

Poesia é arte
Não é simplesmente escrever
Tem que se ter alma e essência poética
Para o mundo sentir o que ler

Poesia é inspiração
Pensar no presente e futuro
Ter mil coisas para fazer
Mas achar a Luz em meio o Escuro

Poesia não é só pensar com a mente
Mas também com o coração
É declamar e inspirar
E saber que o que se sente
Passa pelo grifo da Emoção.
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FRAGMENTOS DE MIM 
 
faço-me fantasia 
na alegoria 
do vai e vem 
frenético 
do dia a dia 
 
faço-me troféu 
de sucesso 
nos blogs e sites 
nas propagandas 
das socialites 
 
faço-me artista 
de palco, de rua 
de pistas e vistas 
de noites de sonhos 
e capas de revistas 
 
faço-me palhaço 
cambalhotando 
em cima da noite 
nos risos da plateia 
que de pé, me aclama 
 
faço-me santa 
da farsa, da hipocrisia 
dos que blasfemam 
e fingem que vivem 
no toque da Ave Maria 
 
faço-me senhora 
na calada da noite que 
vestida de dama, chora 
para o seu amor 
um beijo implora 
 
faço-me peça 
de uma máquina de abraço 
rodando, girando, desprovida 
de tempo, de peso 
na tecla que embaraço 
 
e faço de conta 
que sou menina 
brincando no carrossel 
sonhando com um belo príncipe 
levando-me em lua de mel 
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faço-me de tudo 
todos os personagens 
nesta tarde que nunca finda 
criando e recriando na solidão absoluta 
todos os desejos de uma viagem linda 
 
Beth Iacomini (Do livro: “A vida em vias”.
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AMOR 
 
cheiro de festa 
verde de floresta 
tudo que resta 
quando nada mais presta 
traços, contornos 
formas, entornos 
colorido indefinido 
azul esverdeado 
verde azulado 
vermelho amarelado 
amarelo avermelhado 
mistura exótica 
voz simbiótica 
letras desencontradas 
palavras rebuscadas 
estrelas douradas 
subidas, descidas 
rampas, escadas 
um lago largo 
nenhum embargo 
espaço estreito 
meio sem jeito 
um aperto no peito 
loucura mansa 
mansidão louca 
sem explicação 
 
Beth Iacomini
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IMAGEM LINDA 
 
vem voando...voando 
iluminando a vida 
pontinhos brancos 
nas asas escuras 
colorindo a lida 
sobrevoa o jardim 
tarde linda 
acha a rosa 
mais bela 
entre as camélias 
pousa devagar 
não machuca 
sua sépala 
aspira forte 
perfume extravasa 
inundando o ar 
beija de mansinho 
uma pétala 
tom sobre tom 
vermelho-rosado 
com muito carinho 
para sempre 
com a rosa, sonhar 
borboleteando 
retorna ao lar 
 
Beth Iacomini
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AGRADECENDO 
 
Acordo com um sol dentro de mim 
a vida me dá “bom dia” 
em pleno ar primaveril 
de repente, vou percebendo 
crescer em meu coração 
um lindo e colorido jardim 
 
com um aroma infantil 
pensamentos determinantes de vida 
animam-me a levantar, sorrindo pro dia 
na inexegese desse amanhecer 
é hora de reinventar a alegria 
 
Lá fora, um clarão intenso 
ilumina meus olhos que atendem ao clamor 
ora me sedenta, ora me fortalece 
aquecendo o meu corpo todo em prece 
 
Sol em mim, inebriante canto 
som infinito a me reformular 
movida pela beleza me adentrando a alma 
permaneço calma, e faço uma oração 
agradecendo tudo e tanto 
ao Pai da Criação. 
 
Beth Iacomini
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AVENTURA 
 
uma insanidade 
a favor da vida 
não tem lógica 
nem coerência 
não tem hora 
nem estabilidade 
não tem pressa 
nem lucidez 
não tem juízo 
nem censura 
é viver 
o lado bom da vida 
correr riscos 
vida sem riscos 
fica sem graça 
e abre a porta 
para a amargura 
 
Beth Iacomini
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ALFABETO

As 

Boas

Conexões

Diárias

Efetivamente 

Fazem

Gostosuras.

Há

Inspiração

Jovial,

Km 

Levita.

Mares

Nadando,

Ouve

Palavras

Quereres

Ruídos.

Saudando

Toda

União,

Valendo 

Xizes, Ypsilons, Zs.

                                  Bijuka Camargo
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Calendário 

A correria 

Está “braba”.

Hoje fevereiro

Amanhã março.

- O tempo?

- É mágico e ágil.

- Eu juro.

                  Bijuka Camargo
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                                                         Vivência

Criança

Sonha aventura 

Sem saber em qual paraíso

Seu sonho acontecerá

 

Segue a sonhar

Acredita 

Que tudo irá se realizar

Basta em sua ficção

Fixar

Quando adolescente

Sente

Que o melhor é agir

Para o sonho não fugir

Amadurece...

Seu sonho cresce

E nada do que sonhou

Acontece

Muda a conduta

Aprendera a lição

E agora sem tempo

Para outra decepção

Segue sua jornada

Sem sonho

Sem parada
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Suspira aliviada

Porque sente e compreende

Que ao destino se atende

Qualquer que seja sua chamada

E já não mais... 

Sonha acordada.

                             Bijuka Camargo
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Spina (Nova Forma Poética)

Espera por Mim

Espera por mim
De braços abertos
Que vou descer

Como estrela cadente do céu
Ofuscando o brilho do luar
Fazer poesia contigo até amanhecer.
Preciso saber se me ama
Somente amor tenho para oferecer!  

Carla Bueno - São Paulo
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08 de março – ou dísticos para Djamila e outras

Percebo no teu olhar tão profundo

A melancolia atravessa o mundo

Um sentimento velado e repleto

Nasce de tua tez serena e inquieta

Aprendi nas tuas pupilas cifradas

Que a luz está na filosofia arrojada

Mas não compreendo essa tristeza

Que se revela por trás da fortaleza

Singra densas águas corajosa Iara

Levanta tua luz possante e clara 

Revela veredas em selvas sem paz

Viver é itinerário solitário e fugaz

Tristeza que se encanta é ternura

Fonte de onde brota a boa bravura

Caminhando se abrem as picadas

Sigo-te como a essa lua prateada

A realidade tão sórdida e tão dura

Não assusta a mulher sem mesura
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Eu agora te falo de lugar nenhum

De praxe o que há de mais comum

Enquanto mostrares o que é justiça

A mulher não mais será submissa

Após tua voz desbravar o mundo

Muito valerá cada novo segundo

 

(08 de março de 2019 – homenagem a Djamila Ribeiro)

Carlos Vilarinho
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MÁSCARAS 
 
Desfiguradas faces 
Ocultas e carnavalescas 
Risos, serpentinas e cores. 
 
Clécia Santos

TANTOS 
 
Há tantos! E tantos 
Nem olham, nem abrigam 
Olho-os de coração vazio. 
 
Clécia Santos

AUSÊNCIA 
 
Perder-se em labirintos 
Um esquecer prosital 
Muitas vírgulas e sinais. 
 
Clécia Santos
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Estrela da manhã

Estrela da manhã  

Que brilha sem parar       

Seu brilho é tão intenso 

Igual o do luar 

Debaixo desta nuvem 

Coberto por seu véu 

Olhando para a lua 

Que brilha lá no céu 

   

Agradecido a meu Deus 

Pela beleza da vida 

Seu amor é tão intenso 

Nesta pátria tão querida 

 

Agradeço ao bom Deus 

Falo obrigado, patrão 

Oi senhor nos abençoa 

Segurando nossa mão 

Libertando dos pecados 

Dando a nossa salvação.

Cleide Paiva
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Menina medrosa

Menina medrosa 

De nada sabia 

Quanto mais ouvia 

Menos aprendia 

         

Eu era medrosa 

De nada valia 

Com mãe carinhosa 

Mais nada queria 

  

Eu tinha uma bola 

E em casa uma vitrola 

Que todas as tardes 

Tocavam as senhoras 

A bola de pano 

Melhor não teria 

Havia de gude 

Mais eu não queria

Cleide Paiva
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DESILUSÃO 

    Colly Holanda 

Depois de tantos anos

Você me abandonou.

Construímos uma família 

Mas, em um instante, desmoronou...

Toda minha luta compartilhada

Me sentindo amada

Nada mais restou!

Sigo, mesmo cansada.

Acordo de madrugada...

Onde você está?

Não ESTOU!
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CARNAVAL

   Colly Holanda

Saudades do meu carnaval, quando eu tinha 25 anos...

Entre confetes e serpentinas, não havia desenganos.

Fantasiada de Colombina, atrás do meu Pierrô, sentia o lança perfume frio em minha pele...

Um convite ao amor. 

Parece que foi ontem!

Você não mais voltou 

E veio o Palhaço 

Com brincadeiras 

Em minha vida ficou. 

Hoje, saudade

Das coisas da mocidade 

Do verdadeiro amor.
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ALEGRIA

     Colly Holanda 

Bom dia, pra começar!

Viva a literatura 

Em forma de criatura  

Para poder me inspirar...

Quando começa o dia,

Raio de sol me faz companhia 

Iluminando todo meu lar.

Amizade é coisa boa, 

Não me deixa ficar à toa...

Alegria vem me animar!

Com esse meu bom dia

Esperança está no Ar.

Espero todos os dias

Poder lhe cumprimentar.
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Meus versos

Escrevo meu verso com emoção 
Falo da saudade, amor e da razão 
Eu busco com simplicidade sanar 
A dor que tenho no meu coração

Falo segredo guardado ao vento 
De um tempo que nunca foi meu 
Duma vida cheia de idas e voltas 
Marcada de dias que se perderam

Escrevo sobretudo meus medos 
Que maltratam muito minha alma 
Conto a todos minhas retiradas 
As razões que me ferem a calma

Rogo a Deus todos os meus dias 
Pedindo a paz, amor e proteção 
Orando aos seus pés de joelhos 
Rogo por essa eterna comunhão

Daniel Bezerra
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Espera da chegada

Era pura emoção da tua chegada 
E cada instante da espera por ela 
Como a chuva de flores à janela 
Despertava ansiedade inusitada.

Delicada música me enlevava 
Quando se delineava o momento 
O desejado encontro aproximava 
Desproporcional o encantamento

Um lindo sorriso entrava na sala 
Sol do verão penetrava à casa, 
Clareando por inteiro cada ala.

Até que a felicidade bateu asas 
E as vozes emudeceram a fala 
Os corações apagaram as brasas.

Daniel Bezerra
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Sou regente

Sou regente do meu tempo 
Eu sou o meu próprio amor 
E sei como a poucos doá-lo 
Todo meu carinho perfeito.

Eu sou segurança buscada 
Um sem medo ao teu lado 
E sou o meu maior orgulho 
A minha total performance.

Sou correto no que eu faço 
E direito naquilo que penso 
Eu sou meu melhor sonho 
E a minha maior realidade.

Eu sou a minha felicidade 
Que a muito tempo desejo. 
Sou a felicidade sonhada 
Sou o dono do meu amor.

Daniel Bezerra
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FELICIDADE

gravado no meu peito

seu sorriso

perfume de infância

ADEUS

solto ao vento

o tempo 

nós e saudade

CASTELO DA MEMÓRIA

seu nome ecoa

através das galerias de cristais

dentro do meu peito

VOCÊ

chuva leve 

seu nome

meu deserto

A CASA

No quintal da minha infância

uma voz ainda nina

a pequena Diana

MEMÓRIA SINESTÉSICA

perfumado de verão

um abraço doce 

seu nome lilás... esqueci…
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SUA MÃO

desenhada em minha memória

sua pele trigueira

adormeço sândalo e saudade

SU MANO 

dibujada en mi memoria

su piel trigueña

me quedo sandalo y soledad

Diana Pilatti

Professora e aprendiz de Poeta. Publicou seu livro de estreia na Primeira Coleção do Mulherio das Letras, 
2019, com o título “Palavras Avulsas”, participou de várias coletâneas e revistas, e divulga poesia nas redes 
sociais @dianapilatti  
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BARBANTE

Dirce Carneiro

Ato laços de barbante

Nós em linha reta – versos

Letras num galope arfante

Contesto mundo adverso

Lanço ideias de um poema

A rima pobre é a que vem

Presa num metro de algema

Quer ser livre, ir muito além

Socorre-me o verso branco

Liberto de amarras duras

Pra fechar a estrofe estanco

Como dito na abertura

Com barbante versos tranco

Na poesia que perdura
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            CHUVA

Caldal arrasta tudo 

Invade casas, cobre ruas

Carros boiam

Botes socorrem em terras ilhadas

Vidas se esvaindo

Suor consumido nas águas 

Natureza buscando seu espaço

Espaços tomados pelas gentes

Espaços mal olhados pelos poderes

Espaços – único abrigo 

para almas, corpos e sonhos

em sonos mal dormidos

Resta limpar a lama

Aliviar a alma

Sossegar o coração

Enterrar os mortos

Recomeçar, pingar o suor 

de novo...de novo e de novo...

Dirce Carneiro
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SPINA I
Dirce Carneiro

Chuvosos dias inclementes
Águas lavam levam

Vidas, trabalho, suor

Amanhecer sem sol nenhum brilho
Desolação emoldura cenário, o olhar
Há emoções de tristeza, horror
Quisera chuva fosse só refresco
Não águas tristes de dor
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Concreto

Tudo se fecha

Numa grande caixa

De concreto,

Emparedam os sentimentos,

Asfaltam os olhares,

E entre um tijolo e outro

O poeta insiste

Em lapidar flores

E elas inertes

Lembram a humanidade

O que um dia FLORES.

(Edilene Bandeira)

Silêncio

Tudo silencia

Aqui dentro.

Coração emudecido,

Olhar entristecido.

Tudo silencia,

Até meu pensamento.

Tento romper

O silêncio

E grito num desespero
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Só meu,

E nesse grito,

A poesia floresceu,

Lembrando o quanto

A minha essência 

Não morreu, seja no silêncio ou no grito meu.

(Edilene Bandeira)

Até quando...

Até quando

Permanecerei quieta

Diante do caos

Que meu coração carrega?

Até quando

Fingirei demência

Diante da razão

Dizendo não a emoção?

Até quando

Fecharei meus olhos

Diante do espelho

Para não perceber

Que o tempo passou,

E que meu rosto mudou?

Até quando?

(Edilene Bandeira)
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SONETO DE DECLARAÇÃO

Meu coração que outrora pulsava,

Hoje sapiente, sente o amor...

Na genuína gênese duma flor

Que germinou vida, porém chorava.

Mas era um choro que me encantava,

Por serem lágrimas de fé, esplendor,

Que emanou em mim belo vigor;

Minh’alma em paz então levitava.

E seu choro de amor fez-se sorriso;

Eclodiu novo éden, o paraíso,

Como o dedo de Deus na criação.

Quando por fim, criou o universo.

Eu, humilde poeta neste verso,

Dou-te meu amor e meu coração...

SONETO NOVA PASÁRGADA

Corações, entrelaçado compasso,

Em simbiose de diapasão;

Harmonia una de emoção,

Exuberante viver sem escasso.
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Luzidio a contemplar o espaço

Que transborda a alma num clarão;

Qual se não existisse solidão,

Afastando-nos de todo cansaço.

Deleita-se no Éden o puro olor,

É Pasárgada sem rei nem senhor,

O infinito do gozo prazer.

Pois que, sussurro do verbo Amor,

Transcende a tudo que aqui é dor

Nem se discerne morrer de nascer

SONETO FONTE QUE JORRA O AMOR

Tua beleza eclode no prazer

Dessa fonte rejuvenescedora

Plena de natureza duradoura

Onde jorra o sêmen do nascer.

O transbordante amor faz crescer

Sem jamais temer a vida vindoura

És fonte, fênix fascinadora

Que me enche o coração de viver.

Tens o segredo que gera a flor

Porque tu és fêmea, mulher pudor

Também jovialmente desprendida.
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És nascente perene de amor

Que desabrocha o luzir do albor

Pra gerar genuinamente vida.

Do Livro AMORTEAMO  de Emecê Garcia - 1ª edição Natal, Infor MMO Graf, 2014
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Portal dos Céus

Portal dos céus, são os teus olhos 
pó de estrelas que em mim, reluz 
As apagadas candeias, sem óleos 
vivem agora do teu brilho, tua luz. 
 
Portal dos céus, são teus versos 
palavras vivas que entorpecem 
Meu falar é ébrio... é desconexo 
tuas rimas de amor entontecem 
 
Essa é mais uma canção, ó amor 
que meus simples versos tecem 
para ti, que aos céus, já me levou 
 
Em minha boca rubra que é só tua 
a céu aberto, lençol de estrelas... 
todas as noites em que eu sou lua. 
 
 
Eneida Cristinna
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Soneto ao amor

Nos meus olhos, meu amor, há 
minhas horas finitas que te oferto, 
o mistério que te chama no luar, 
e as venturas que buscas no deserto! 
 
Em mim, seca de amor não haverá. 
Nas venturas teu riso sempre serei, 
e se a tristeza, enfim te assaltar, 
ternas lágrimas também derramarei. 
 
Quero sempre em teus céus planar. 
Tão breve é a vida, de mim não te percas. 
Mira nos meus olhos, amor, as entrelinhas! 
 
Nos meus olhos abertos, não me vês. 
Minha esperança é vã, é parca... 
Triste sina a de Florbela e minha!

Eneida Cristinna
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Canção do meu amor III

 
Vem, segura em minha cintura, “cavalga 
o dorso do vento comigo”, cabelos e crinas 
esvoaçantes... viajantes serpentinas, 
livre é o amor, tal as asas desse vento. 
 
Ventania. É o sentimento, o arreio. Galga 
veloz, em disparada, o coração, a ânsia 
pela estrada, o céu, tua boca, a estância 
desejada...  o mel... da viagem, o intento. 
 
O vento é amigo, não pede passagem. 
Traga somente o amor como bagagem 
e a tiracolo, o sonho de ser feliz... 
 
Vem, amor, que essa vida, é breve viagem, 
é preciso ouvir o que o vento nos diz. 
E eu digo, és o amor que eu sempre quis. 
 

Eneida Cristinna



 

 REVISTA BARBANTE - 160

 CARNAVAL D’ OUTRORA

  Lúcia Eneida Ferreira Moreira

Entre confetes, colombinas e arlequins

Viajo pelo carnaval d’outrora

Pego carona nos blocos de elite

Passeio pelos coços da Deodoro

Abraçada com Aurora

No XAFURDO me lambuzo com cerveja

No RESSAKA, adormeço

No PUXA-SACO entro na linha

Sem soltar a garrafinha

Na minha frente são eles

OS MENINÕES desfilando na alegoria

Da alegria

A casa em festa para o assalto

No compasso

No frevo

Na beleza da euforia

No estandarte a fina flor

Natal recebe o Rei e o Imperador

Lá vem os índios tamborilando

Natal acorda 

É carnaval!

Há papangus na gurizada

E o mela-mela com a rapaziada

São quatro dias de emoção

As jardineiras leem as mãos
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As Mil Faces de Um Palhaço

                                                                                              Fátima Leite

 

No carnaval

Todos se pintam

E se mascaram sem igual,

Disfarçando a agonia  natural

De uma vida de lutas e de dor...

Por um momento,

Felicidade geral,

Por alguns instantes,

Uma vida multicor!

Assim o é

Um palhaço que se pinta

Todos os dias com amor,

Todos os dias,

Para brilhar,

Para fazer chorar de alegria;

Ajudar pessoas que não enxergam

A sua eterna agonia,

Que por trás de mil faces

Há um homem, há uma vida,

Muito bem escondida.

Quando finda o carnaval

As máscaras caem e tudo se desfaz,

Todos sabem. Tudo jaz...

Já é quarta-feira de cinzas

Mas para o palhaço não..

Tudo continua!
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A vida é uma eterna luta,

Suas lágrimas se misturam com as tintas

Que tingem o seu rosto

Reconstruindo novos personagens,

Novas máscaras, novas imagens.

A vida continua.

Desistir  jamais!
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OS NÔMADES E O CIRCO

                                    Fátima  Leite

 

Com suas tendas coloridas,

Remendos, remendos, remendos!

Embaixo deles, gente sofrida...

Povo nômade, bravo!

Que luta para sobreviver.

Persistente, resistente,

Que sempre inventa algo para crer!

Algo novo, algo ardente,

Que a todos prendam a atenção.

Povo caliente, apaixonante, inteligente,

E cheio de expressão:

Os nômades, e o circo é o seu lugar!

Seja sob o sol ou sob o luar...

Vieram ao mundo para impressionar,

Mostrar a beleza de sempre estar

Em um lugar de espetáculos .

Diferente por natureza

Eles já nascem  com o espírito

Cheio de uma grandeza

Difícil de decifrar!

Povo que brilha

Que vive no circo,

Um lugar que vive sempre a brilhar!
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FAZENDO A FESTA

Um palhaço

Dança contente

Baila ao ar

Solto ao vento!

Dois palhaços

Fracos, franzinos

Fazem palhaçadas

Divertem os meninos!

Três palhaços

Todos granfinos

Animam a festa

Com violinos! 

Quatro palhaços

Ainda meninos

Foram pra cama

Já quase dormindo!

Cinco palhaços

Bem barrigudos

Terminam a festa

Mexendo com tudo!

Fatuca Silva
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VAMOS CONTAR? 

Um, dois, 

Venham depois!

Três, quatro,

Vão já pro quarto!

Cinco, seis,

Não é sua vez!

Sete, oito,

Cadê os biscoitos?

Nove, dez,

Comeram os pastéis...

Onze, doze,

tragam os doces!

Treze, quatorze,

O que você trouxe?

Quinze, dezesseis,

Você outra vez?

Dezessete, dezoito,

Não sejas afoito!

dezenove, vinte,

Termine a rima!

Profª Fatuca Silva - 2016
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BAILARINA

Deus mundo encantado

Vim!

Segredos não sei

Revelar!

Tenho um bailado

Suave...

Faço piruetas no

Ar!

Contemplo todas as

Flores...

Não tenho lugar certo pra

Repousar!

Enfeito paisagens

Inspiro poetas...

E em obras de artes

Gostam de me eternizar!

Fatuca Silva, 2007.
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Toda criança 

Toda criança quer ter amor

Carinhos, abraços e sorrisos 

Quer brinquedos ou até mesmo uma flor

Para embalar seu mundo paraíso. 

Toda criança é tão cheia de sonhos

Que povoam de felicidade sua vida

Estão sempre envolta em muitas histórias risonhas

De contos de fadas brilhantes e coloridas.

Toda criança tem doces pensamentos

De viver num mundo de alegria

E confiam nos que ficam ao redor

Pois acreditam em sua sabedoria.

Todos os dias deviam ser das crianças

Que nos enchem de fantasia e felicidade

Elas que são nossa esperança 

De um futuro colorido de paz, amor, fraternidade e amizade!

Janycley Fonsêca 
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Dia do professor 

Professor é assim...

Professor é a expressão da luta constante 

Por um mundo criativo e bem informado

Mas também espalha em seu caminhar a cada instante

pedaços de amor, carinho e amizade para que os encontre quem por ali passar.

Professor é luz num mundo em que o conhecimento precisa ser cultivado...

É sol, lua e mar de uma natureza com obstáculos constantes e enraizados .

Professor é um ser quase rei

De sua tamanha sabedoria e coragem 

Que leva sem cansaço através dos livros tentando alcançar todos os espaços com seu 
semear...

Professor tem alma de atleta 

e sua missão se traduz em força

Tem o coração do tamanho do horizonte 

que envolve a todos sem distinção 

Sua paciência tem a calmaria dos montes

E leva a vida à cumprir sua nobre missão!

Janycley Fonsêca
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UM AMOR ASSIM... ( LEIDO E EU)

Um amor assim... 

com tanto encanto e beleza!

É sem igual para mim

e cheio dessa leveza 

povoada de paz... 

quando o amor se faz...

a alma se completa e se refaz 

torna-me livre e serena

e se propõe a viver para toda a vida

ao lado teu...

Com o teu olhar no meu

Intenso e povoado de promessas 

que transbordam 

e nos braços teus

Ouço acelerado em meu peito

um coração que te chama...

e que é magicamente correspondido

pelo teu!

Janycley Fonsêca
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Fio

Fio

de águas rasas

penetra na fenda

pele rasgada

meia hora

a luta perdura mais

é a vida

o dia

 o olho vermelho

Éramos nós

Éramos sós

distantes

sem cheiro

espreitando a neve

que nunca virá

olhando a cadeira vazia

abarrotados de ternura

e desencanto

da realidade

sem saber ao certo

se sorrir alivia a dor.

Éramos nós

navegando na colcha furada

dos gozos que não protegem do frio.



 

 REVISTA BARBANTE - 171

O monstro do ralo

O sono atravessa a flecha

Ponta envenenada

Problemas tão pequenos

No espelho

Na xícara de café

Cheia de segredos

A porta do banheiro aberta

Eu com medo do monstro que habita os ralos

Estava lá espreitando

E eu não sei dizer não

À espera para roubar-me o sono

Dos injustos

Daqueles que não dão valor

Aos grandes problemas.

Jean Sartief é poeta e artista visual. Nascido em Natal, hoje vive e mora em Portugal. Tem 
4 livros publicados e participação em diversas revistas nacionais bem como prêmios em 
concursos literários.
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Poemas de Karol A.

Por favor, NÃO!

Nas minhas maçãs

O bronze do verão

Esconda esse ser sem cor

Dê-me esplendor!

Este dia é único

Será unicamente meu

E eu linda vestirei branco

Vestirei todas as cores

Terei paz

Na saúde

Na miséria

Na alegria

Na doença

E sim, na tristeza.

Até que eu sinta na pele

Meu primeiro beijo

Meu primeiro abraço

Meu primeiro choro

Minhas noites em lamento

Até a morte levar-me

Leve-me logo

Não me deixe filhos

Guia-me Deus ao teu colo

E não me deixe nascer nunca mais.

Não como mulher. 
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Dualidade 

(05.02.20)

Mostra, oh Deus!

Mostra-me o melhor caminho

Diante desse mar aflito

Diante dessa pele roxa de frio

Mostra a saída deste martírio 

Que cresce e me consome

Por entre os dedos vejo fome

Vejo algo além da morte

Algo que me engrandece

Leva-me ao céu negro da noite.

Eu só quero ter-te hoje

Glória! Direi em tom alto

Fui levado ao reino prometido

Conforme o passado confirma-nos

É lindo este dia que vem surgindo
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Meu coração está cheio

Repleto de tudo aquilo que amo.

És dualidade ...

Tristeza

Alegria

Começo

Finitude ...

O que farei?

Não sei.

Só sei que que aqui estou aqui. 

Meu transtorno

(não datado)

Eu tenho amor, tenho o mais belo amor do mundo!

Mas por dentro sofro igual todo mundo

Diferente do mundo

Sofro diante dos meus transtornos

Sofro perante meu estado depressivo

Distante das pessoas, iludo-me em ter sanidade

Os dias não são fáceis
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Um dia feliz, outro triste, outro em crise...

Horrível sentir-me isolada

Sentindo o que só eu sinto

Sabendo que os outros não tem obrigação de aguentar

Um choro, um grito, uma fuga desesperada daqui

Então sento e choro

Deito no colo da minha mãe

Onde por um momento me sinto bem

Então deixo os dias partirem, tudo bem então. 
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ESCADAS PARA O CÉU

 

Olhos elevados aos montes 

corro, brinco, escondo-me entre os campos 

Por esses verdes clorofilas, pássaros brotam...

O vento badalando os lírios...

Escadarias me elevam ao céu 

ou serão pontes?

Ouço a voz de Deus! 

E uma poesia celestial toma conta 

dos meus ouvidos.

Harpas, sinos e cânticos ecoam dos anjos

celebrai sem cessar. 

Glórias, glórias! 

Aleluia, aleluia! 

Cantai um novo cântico 

Celebrai com poesias e címbalos.

Todos somos poetas, filhos do escritor 

e autor da vida. 

Escadas para os céus me elevam, 

Ouço sua voz suave, 

em tuas asas estarei seguro. 

De pássaros, a poetas, a apreciadores dos CÉUS 

todos temos um pouco!

 

(Karol Castro)
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MENINA MULHER 

Não sou mais menina 

Sou uma mulher 

Que ainda se sente insegura,

Que vive tropeçando pela vida.

Sou a mesma menina rebelde 

esguia e serelepe, 

Com traços de menina-mulher

Que amadureceu cedo, 

Mas têm seus temores, decepções e sonhos. 

Que ainda guarda a essência de menina.

Seja menina

seja mulher

seja pássaro

Seja poeta

Seja o que for. 

Seja acima de tudo livre!

(Karol Castro)
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OUTROS CÉUS PARA EXPLORAR 

Em céu de papel 

Poeta-passarinho 

Constrói ninho de palavras.

Tece versos que voam,

às vezes pousam 

dentro de nós poesia.

(Karol Castro)
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A MENINA-PÁSSARO QUE LIBERTOU-SE

 

Não é certo menina ler.

Logo passa a pensar, ter ideias 

Começa a liberta-se! 

Perceber que sempre esteve presa,

Era feito pássaro enclausurado.

Mas a partir do momento 

Que se permitiu ler o mundo

Abriu suas asas

Nunca mais foi a mesma.

Então seguiu voando 

Por outros horizontes, 

Atrás de novas aventuras 

E histórias para ler, escrever e contar. 

Ora! 

Se a menina pode ler, logo poetiza! 

Descobre-se a liberdade 

Segue a sua sina, 

Inquietante arte de ser poeta-passarinho.

 (Karol Castro)



 

 REVISTA BARBANTE - 180

MALES & AMARES

Mesmo que o mundo 

esteja desabando

sobre os meus ombros,

o tempo esteja fechado 

por trás dessa pseudocalmaria 

refletida na minha face 

há um mar...

há um desejo de amar...

há um poema inacabado...

dentro de mim. 

olhando no fundo dos teus olhos 

aí encontro a paz 

então tudo fica mais gostoso. 

há males e amares 

que vem para o bem 

traz nostalgia, ventania 

uma sinestésica e eufórica

poesia.

(Karol Castro)

A Autora, Karoline Castro da Silva (pseudônimo de Karol Castro), nasceu em 17/02/1992, em Manaus/AM; é 
Bacharel em Ciências Biológicas e Especialista em Gestão de Recursos Naturais e Meio Ambiente pelo Centro 
Universitário do Norte/UNINORTE. Cursando Formação Pedagógica em Biologia pela Faculdade UNIASSELVI. 
Escreve e posta poesias nas redes sociais e colabora com o site Recanto das Letras e o site O PENSADOR.  
Com textos e poesias contemporâneas reportados aos temas  de amor,  da natureza, de erotismo,  de social, dos 
seres e do corpo. A autora busca uma linguagem poética lírica, sensual, romântica e crítica.  Com produção 
ativa na poesia minimalista, especificamente o Poetrix, além  de Aldravias e Trovas.  Dentre as suas  primeiras 
publicações estão poetrix e poesias independentes na “Revista Barbante” (2018). Contatos: @silva_Karoline Castro 
(instagram), https://www.recantodasletras.com.br/autores/KarolineCastroda (Recanto das Letras)  https://wwws.
cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=5A7AA4700DB7524136D4AF05F0FD9224# (Currículo Lattes)  ou 
e-mail: karolinecastro210@gmail.com 
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A CAATINGA

Caatinga...

Um dia foi de todas as cores.

Hoje espera os pingos...

Os pingos que trazem de volta, 

Suas cores,

Suas flores, 

Seus amores.

                                                               (Magaly Holanda)
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A CERCA

A cerca...

A horta...

O “passadiço” do homem pular.

Uma forquilha...

Um mourão...

O animal as escondidas querendo se libertar.

                                                      (Magaly Holanda) 
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A PESCARIA

Tudo é calmo...

Calmo?

Nada escuta...

Escuta?

A espera... 

A espera...

 A espera...

O que torna a “coisa” interessante?

A calma?

A escuta?

A espera?

Ou o acontecimento?

                                              (Magaly Holanda)
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ROTINA 
 

Amanhece o dia 
E eu, sem poesia, 

Não sei o que te falar. 
 

Te olhando no espelho, 
Fazendo barba e cabelo, 
Sei que quer me escutar.  

 
Que desafio imenso 

É esse sangrar por dentro 
Com medo de machucar 

O amor que há tanto está! 
 

Chega a hora do almoço, 
E o beijo no pescoço 

Que sempre aconteceu 
Já entre nós se perdeu. 

 
Ouço o silêncio mudo 
Desse grito tão surdo, 

Há muito sendo guardado  
Em dois corações abalados. 

 
Mais uma tarde a sós,  

Cada um sem um de nós,  
Vivendo sem planejar 
A noite que vai chegar.  

 
De repente, escureceu. 
A noite, enfim, nasceu, 

E a penumbra da escuridão  
Trouxe pra nós solidão.  

 
Estou na televisão,  

Você, no jornal e colchão, 
E o nosso pra sempre “sim” 
Ficou sem você e sem mim. 
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Assim é a vida dos amantes 
Que esquecem de, a todo instante, 

Regar sua planta do amor, 
Todo dia, o quanto for. 

 
Assim é a vida dos errantes 
Que não fazem, como antes,  

O contínuo e gostoso trabalho 
De amar, apesar dos atalhos. 

Assim era o nosso amor 
Que por atropelos passou, 

Mas construído com exatidão,  
Deixou vencer a paixão! 

 
Assim é o amor meu e seu: 

À rotina sobreviveu  
E, mesmo estando cansado, 

Se fez estar continuado, 
Porque melhor do que ser sozinho, 
É encontrar pouso certo num ninho. 

 
                                            Nara Minervino
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SAUDADE 
 

Saudade é coisa que dói, 
Que maltrata o coração,  

Atinge bem fundo o peito 
Que se vê na contramão, 

Nos faz ser tristes com a vida,  
E desperta em nós solidão.  

 
Saudade é um sentimento  
Que não merece perdão, 

Quando ela vem de repente,  
Feito brisa ou furacão, 

Ela abre em nós um buraco 
E tira de nós qualquer chão.  

 
Saudade é dor ardilosa  
E sabe tão bem ferir, 

Apunhá-la o peito que roga 
Para de dentro dele sair, 

Porque quando em nós se aloja 
Só lágrimas nos faz engolir. 

 
Saudade é muito invasiva, 

É sorrateira e valente.  
Ela não abre espaços, 

Em nenhum canto da gente, 
Pra que nós esqueçamos, de fato, 
Que um dia estivemos contentes.  

 
Saudade é nome de guerra 
Que joga soldado por terra. 
Saudade é luto sem causa, 

Que entristece corpo e alma. 
Ela transforma em pedaços  

Emoções que sentimos bem alto.  
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Saudade é a morte da vida 
Que um dia foi bem vivida. 
É a falência de um prazer 

Que não mais vai acontecer. 
É a agonia da separação  

De tudo que alegrava o coração.  
 

Contudo, não sendo injusta, 
É preciso também refletir, 

Que, se a saudade machuca, 
É ela quem nos faz descobrir  

Que os corações, em loucuras, 
Na vida souberam sorrir. 

 
Que estejamos todos nós  
Sempre muito preparados 

Pra vivermos bem plenos a vida 
Até sermos afogados  

No prazer e na euforia 
Dos sonhos realizados, 

Para, quando chegar o dia 
De partir o riso que nos invade, 

O nosso peito se inunde 
Da dor que se chama saudade. 

 
                                           Nara Minervino
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REENCONTRO 
 

Quis escrever sobre mim. Não me achei.  
Fui me procurar. Não me encontrei.  

Eu estava perdida entre as minhas ilusões.  
Entre os sonhos e devaneios deixei minhas sensações.  

E, na ausência de quem fui, fui, de mim, um divã. 
Meu afã. 

Eu fui minha própria vilã.  
 

Não!  
Não foi possível ser eu! 

Tão longe de mim eu estava, 
Que aos poucos eu não me encontrava. 

Alucinei. Gritei. Esbravejei. 
Fiz baderna, algazarra. Eu chorei. 

Ganhei forças, reagi, resisti. 
Voltei à tona.  

A mim reencontrei. 
E eu me amei. 

E no amor entre mim e quem sou, 
Descobri que só sabe de si 

Quem verdadeiramente amou. 
 

                                                 Nara Minervino
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SERPENTE RASTEIRA 
 

Ciúme! Oh, ciúme! 
De onde tu vens? Por que tu surges? 

És como uma serpente rasteira: 
Mordes. Envenenas. 

Conheces os pontos mais fracos 
E os enche de embaraços. 

 
Tu és vil e cruel! 

Crias imagens que não existem, 
Sons que não se produzem, 

Sensações que são inverdades 
E medos que bloqueiam coragens! 

 
Ciúme! Oh, ciúme! 

Tens asas negras e compridas. 
Teus voos são violentos, 

Mas pousas em frágeis ninhos 
E nele depositas ovos 

Do mal-estar e do desalinho. 
 

Ciúme! Oh, ciúme! 
Como a inveja, tu és maldoso! 

Atacas corações e minas relações.  
Tua paz sobrevive do mal 

Plantado, instalado. 
No sofrimento e na dor 
Deixa o amor estragado. 

 
Ciúme! Oh, ciúme! 

Tu és cruel, 
Feito de maldade e de fel! 
Aniquilas as confianças 

Sem méritos de bonança. 
Cegas e ensurdeces 

E ao desamor só aqueces. 
 

Terrível tu és, ciúmes revés! 
Oh, sentimento ingrato e insensato! 
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Sejas como quiseres, 
Mas abandonas os que não te querem. 

Vais para longe e isola-te, enfim. 
Se o teu propósito é fazer desunir, 

Saibas que há tantos que vivem sem ti. 
 

                                             Nara Minervino.

QUE SAUDADE DE VOCÊ! 
 

Que saudade de você! 
De sua atenção, dos seus cuidados, dos seus prévios afagos! 

 
Que saudade de você! 

Que contornava o tempo, que driblava os horários, que criava intinerários! 
 

Que saudade de você! 
Do homem que foi, do homem que soube, do homem que fez! 

 
Que saudade de você! 

Que não via problemas, que não via barreiras, que não pensava em dilemas! 
 

Que saudade de você! 
 

Sim! Muita saudade! 
Do homem presente,  
Do poeta irreverente,  
Do amante exigente! 

 
Por que me deixou?! 
Por que se apagou?! 

Por que adiou 
O encontro engraçado,  

O papo descolado 
E o não ver o tempo esgotado? 

 
Será que ainda volta?! 

Será que ainda se importa?! 
Ou será que encontrou outra porta?! 
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Dizem que tudo o que vai volta. 

Volta?! 
Fazer o quê? 

Matéria morta. 

 
                                                                        Nara Minervino  
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SONHO E FANTASIA

Sonho e fantasia são essenciais à vida,

Sendo o sonho, realizações de desejos,

Das nossas incertezas, dos nossos medos,

Vêm  lá, dos nossos conteúdos reprimidos,

Tem a ver com os nossos objetos reais,

Vividos parcialmente ou em tons globais.

Portanto, o sonhar está agregado ao viver,

Viver que faz parte evidente do nosso ser.

A fantasia tem outra ordem, a dissociação,

Às vezes, a fantasia faz bem ao coração.

Transformada em imaginação, a fantasia

Segue caminho em direção à realidade,

Ao sonho, há consonância, na verdade,

Entre eles, ela caminha na  dissociação,

Na busca da associação. Ela traz emoção.

Se eu penso que estou talvez a caminhar

Sobre lindas nuvens cor de rosa, fantasio,

Mas a minha fantasia pode se transformar

Em sonho, sendo o fantasioso caminhar,

Passos flutuantes, leves e bem macios

Para eu chegar em algum lindo lugar

Dos meus desejos. É muitíssimo sutil

O desenrolar da viagem, viagem útil

Para eu sobreviver com meus brios

Ao lugar dos sonhos, desejos, revelar

Bons sonhos e metafóricas fantasias

Enriquecendo a acalantando à vida.

Ninita Lucena.
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NÃO TE RENDAS

Não te rendas diante das vicissitudes,

A vida é um misto de lutas e vitórias, 

Faz parte do legado que a nós alude.

Tudo isso é que forma a nossa história.

Não te rendas se alguém contigo é rude

E, na tua direção, venha pedra rolando,

Te afastes para que ela em ti não grude,

Ela seguirá em frente de ti passando.

Não te rendas mesmo que o tempo mude,

Com chuvas torrenciais no teu caminho,

O sol, logo brilhará, isto é  a virtude

De quem é acolhedor igual a um ninho.

Não te rendas, apenas, permute

Tudo aquilo que na vida te faz mau

Tudo passa, desde que pelo bem se lute,

Sendo o bem o grande referencial.

Ninita Lucena.
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ULTRAPASSANDO FRONTEIRAS

A poesia só tem uma linguagem, o coração,

Por isto vai ultrapassando fronteiras,

Derrubando muros, quebrando barreiras,

Tendo na linguagem a sua emancipação. 

Poetas cujas lavras seguem em toda direção, 

Onde a racionalidade se dilui em fronteiras

Limitadoras, dando trágica rasteira...

Enquanto os poetas vão na subjetivação.

Cada poeta é um universal cidadão,

Tendo espinhos e pétalas, como a roseira,

Rir, chora mesmo sem eira nem beira,

Eclode em poemas nascidos do coração. 

Ser poeta é ter um mundo de emoção 

Direcionando seu ser, vai sem canceira,

Na música e poesia, viver vida cancioneira

Até morrer de amor e voar na amplidão.

Ninita Lucena
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CONVERSANDO COM A SAUDADE

A saudade feito faca

perfurou meu pobre peito,

deixou minha carne fraca

e jogou-me sobre um leito.

Fez de tudo que queria,

acabou minha alegria,

agiu com perversidade.

Numa grande gargalhada,

disse mais: meu camarada,

prazer eu sou a saudade!

Eu vou te fazer chorar,

maltratar seu coração,

nas noites te acompanhar,

pois essa é minha missão.

Te farei perder o sono

e sentir-se um cão sem dono

por todos abandonado.

Não te deixarei sorrir,

quando quiseres dormir

eu estarei ao seu lado.

Serei pra sempre ferida

que a medicina não cura,

vou perturbar sua vida

até levá-lo a loucura.
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Serei dor e sofrimento,

até no seu pensamento

estarei sempre presente.

Quero vê-lo feito louco,

depois disso achando pouco

vou morar em sua mente.

Quero vê-lo destruído,

sem forças nem esperança,

vou dizer-te ao pé do ouvido

que tu não és mais criança.

Vou causar-te dor e pranto,

vai doer em todo canto,

quero ver se tu és forte.

Se duvidares de mim

vou decretar o seu fim

através da dor da morte.

Pra que você não me esqueça

farei pra mim um abrigo

dentro da sua cabeça

para sempre estar contigo.

Vou lembrar-te quem morreu

para ver o pranto seu

lembrando a dor da ausência.

Quero vê-lo adoecer

e sozinho padecer

em estado de carência.
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Por um instante parei

e duas perguntas fiz:

onde foi que eu errei?

Saudade porque não diz?

É só isso que desejo,

pois até hoje não vejo

pra tanta dor o motivo.

As vezes penso e não falo,

entristecido me calo,

pois já tornei-me cativo.

A saudade então me disse:

é você quem não me entende,

rapaz deixe de tolice

e vê se me compreende!

Sou parte da sua história,

guardada em sua memória,

registrada em cada fato.

Eu quero ser sua amiga,

não venha procurar briga,

deixe de ser tão ingrato!

Você vive procurando

comigo ter desavença

e eu vivo me perguntando

qual terá sido a ofensa?

Quero que digas o mal,

o motivo principal
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pra essa raiva tão grande?

Saibas que te considero

e assim o bem que te quero

a cada dia se expande!

Quer saber minha importância

viva dos seus bem distante

e verás que na distância

eu sou bem mais importante.

Em qualquer coisa que faço,

você sempre tem espaço,

pois te trato com carinho!

Por simples que seja o gesto

em todos eu manifesto

que não te deixo sozinho!

A saudade eu respondi

toda vez que me recordo

o que ao seu lado vivi

então contigo eu concordo.

É você quem me completa,

quem me faz ser mais poeta

até na hora da dor.

Saudade agora percebo

que de ti sempre recebo

a melhor forma de amor!

Ramon Medeiros
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Cortina

(Regina Gonçalves)

Se a cortina do tempo fechar

E meus olhos em névoa

A beleza do ser

Em imagens compactas

A memoria não enxergar

Digo-te com premissas 

De alma visionaria

Tudo se sente

Tudo se ver

Tudo se passa

Tudo se compreende

Pela janela do olhar.
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Senhor Tempo
( Regina Gonçalves) 

Vi através da janela
O movimento contínuo da vida
Passa flores, passa espinhos
Passa pedras e pedregulhos
Passa o verde da bela relva
E o amontoado de entulhos

Passa o voar dos passarinhos
Pelo doce olhar da menina
Passa cenas abstratas
Compactadas pela retina

Passa também cenas reais
Imaginadas pelo caminho
Passa tudo rápido e veloz
Nessa louca mágica do olhar
Velocidade assimétrica 
Sem tempo para piscar

Passa sem pausa também o algoz
Dono desse ligeiro movimento
Passa astuto e matreiro
O senhor chamado Tempo.
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Parceira

( Regina Gonçalves)

No balanço da vida

Entre nuvens, sonhos e 

Movimentos

A rede embala,

Relaxa

Testemunha

Contempla a beleza do firmamento

É parceira, deleite, hipnótica

Companheira de sentimentos.
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A POESIA TEM DOCE FEITIÇO... 
 
 
Amando a poesia como eu amo, 
Difícil é esquecer que hoje é seu dia! 
E é com meu peito arfando de alegria 
Que a todos os poetas eu conclamo... 
 
E àqueles que não são, eu também chamo 
À fuga do estresse e da arrelia 
Que amargam nossa via e que atrofia 
A quem o é, ou não, do nosso ramo. 
 
Cheguemos... nos juntemos a cantar 
Este Soneto feito pra louvar 
Essa dama chamada Poesia. 
 
E que o mundo jamais esqueça isso: 
A Poesia tem doce feitiço 
Que transforma a tristeza em alegria. 
 
 
Rosa Regis
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ONDAS... 
  
  
Chuá!... Jogando o mar as ondas sobre a areia 
Envolvendo-a num forte e carinhoso abraço 
Á luz de uma belíssima lua que clareia 
O sublime, dulcíssimo e puro laço. 
  
Meu olhar, como as ondas de paixão, vagueia, 
A procura do teu que se perdeu no espaço, 
E como fora um mar, todo o meu ser anseia 
Que o meu olhar consiga ao teu seguir o passo. 
  
Tristeza, dor e medo aumentam meu penar, 
Pois sei, tenho certeza, eu não vou alcançar 
O que meu ser deseja. E vejo a solidão 
  
Envolvendo o meu ser de forma diferente 
Que a onda envolve a areia, e, consequentemente, 
Marca com o desamor meu pobre coração. 
  
  
Rosa Regis
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BRICANDO DE ‘’DONA DE CASA’’  
 
O Rio Jerimum, nosso parceiro, 
Nos dava de presente o seu produto. 
Pertinho do seu leito o barro bruto, 
Barro de louça puro, verdadeiro. 
  
Zezito faz com paus de marmeleiro 
O “fogo à lenha’’. Logo, logo escuto 
O som do barro, agora já enxuto 
E transformado em pequeno papeiro. 
  
É hora de fazer o cozinhado! 
Eva e Dalvinha têm tudo preparado: 
Cada fruto silvestre é um feijão, 
  
O melão-caetano, carregado, 
Já fornece o ‘’franguinho’’ preparado. 
A saudade me aperta o coração. 
  
 

  
Rosa Regis
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POEMAS DE SAMUEL DE MATTOS

EQUILÍBRIO

ah, não é apenas isto

o que vivemos buscando

com um pé antes do outro

tentando não tropeçar?

ou será que também é

aquela estranha falta de algo

que pensamos possuir

quando no outro sobra fé?

(Samuel de Mattos)

INAUDÍVEL

A norma que regula

Estrangula

O raiar do dia

Anula a Luz

Que manipula

Minha sombra

A sintonia. 

(Samuel de Mattos)
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O PASSADO DE HOJE

Fui ensinada a discriminar.

Fui ensinada a odiar.

Fui ensinada a matar.

Fui obrigada a exterminar

Cada degrau

Cada pureza

Cada forma de pensar

Para edificar

O império de um Deus. 

(Samuel de Mattos)
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A LEI DO RETORNO

Amar quem te ama...ato de consagração. 
Abraçar quem te abraça...consideração 
Viver sem depender...libertação 
Olhar quem te olha...reciprocidade 
Valorize quem te valoriza...respeito 
Ofertar um sorriso...alegrar a vida do outro 
Fazer caridade...ter compaixão. 
Namorar a vida...ser agradecido 
Pedir desculpas...quando errar 
Amigo de verdade...caminha na sinceridade 
Ouvir seu próximo...amizade 
Ser gentil...sempre saudar 
Ser mãe...é “acompanhar” o filho. 
Contemplar a lua...sentir saudades. 
Escrever com verdade...acordar os sonhos. 
Ser poeta... é ouvir o coração. 
Conversar com as estrelas...solidão. 
Saudar a vida...emoção.

Sandra Susana 
(D.R.A.) 26.02.2020
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SPINA (Nova Forma Poética)

Contemplar a vida 
Sempre ter fé 
Saber muito agradecer

Ao Senhor, pelas oportunidades fraternas 
Pelos sonhos até aqui conquistados. 
Quero caminhar sob teu amanhecer 
Preciso muito que me conduzas 
Fortalecendo-me sempre a continuar viver.

Sandra Susana 
(D.R.A.) - 25.02.2020
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CARNAVAL SEM FRONTEIRAS

Versos daqui e de lá 
Poesias sem fronteiras 
Encontros de culturas 
E vamos poetizar.

É carnaval com rima ou sem rima 
Que poetas vão se aventurando 
As palavras se encontram 
E as emoções nos contagiando.

Máscaras vão até a passarela 
Cores vivas vão desfilando 
E gritos ecoando no ar.

Festa bonita e tradicional 
Brasileiros e estrangeiros 
Se unem para sambar.

......Sandra Susana 
21.02.2020 (D.R.A)
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Necessitamos

Não falo de utopia

Falo de deus

Da criação da humanidade

Falo da união

Na religação dos saberes da humanidade

Falo da globalização sem exclusão

Falo das ciências da terra

Uma educação sustentável

Da construção do homem

Um ser completo

Reconhecido

Um ser  História- Arte- Ciência

Espírito- Pensamento

Ética- Respeito

Falo de transdisciplinaridade

Falo da humanidade

No planeta terra, cósmico 

A união da ciência e tradição

Razão e sensibilidade

Um ser do outro

Na integridade da sua criação

Socorro Evangelista



 

 REVISTA BARBANTE - 211

Homem sem pátria 

O homem torna-se objeto

Da desorganização da economia “pensante”

Dos negócios atropelando vidas

Descartando pessoas desempregadas

Os poderes querem varrer as ruas

O mundo e serem “únicos”

O banco mundial

O FMI

A globalização 

Uns gigantes devoradores da humanidade

Uma cegueira da tecnologia

Enganadora da internet

Turistas devastadores da cultura

Homens da maldade dos botões

Que fazem guerra da nova era

Os mascarados da ilusão

Do ser moderno internacional

Sem pátria, sem coração

Socorro evangelista 
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SPINA (nova forma poética)

Conjuguei te amar,

como quem ama

assistir o sol

se pondo, no horizonte, sorridente.

Conjuguei cada centímetro teu, em

pensamento, enroscada no teu cachecol.

Conjuguei tuas manias; rabiscando poesias

conjuguei tuas tristezas, meu Girassol.

- Solange Colombara -
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SPINA (nova forma poética)

Síndrome da Saudade

Apalpo páginas amassadas,

tento apagar passado,

café desce amargo.

Sonhos desfeitos, restando mágoa enclausurada,

apenas fragmentos, um diário amarelado.

Viver tornou-se frio, doloroso letargo.

Tarde outonal, folhas caem solitárias...

Dia após dia, triste encargo.

- Solange Colombara -
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Refugiada em seu peito

não sinto o tempo passar.

Doce, singular afeito,

faz  meu corpo tremular.

- Solange Colombara -
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ARREMATE

Se for partir 

Leve tudo que restou de mim,

Apague a palavra dos não ditos, 

Que gritavam por “sim”.

Não sentencie,  
Nem descaminhe ao passar pela porta, 
Nem tempestades, 
Nem calmarias rimam vigília com amor. 

Acabou, esqueça,

Rasgue o verso prematuro,

O poema não mora no futuro,

Deixe-me vivo, agora.

Não se lastime ou subestime 

Ao notar minha ausência,

É o arremate em quantas partes,

O que era vidro quebrou,

Adeus .... acabou!

Valéria Pisauro
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GAIA

Mãe nascente encanta o ventre,

Comunhão com Gaia guardiã.

Lavoura que afaga a terra,

Doura o grão, brota a vida,

Semente sedutora, talismã,

Profetisa, semeia e sente,

Une as terras mais distantes,

Com o sopro divino de Tupã.

Encanta a chuva, escorre o verso,

Destino imerso, águas cristalinas,

Cifra colhida que a música liberta,

Desperta cantigas de sede viva.

E nas entranhas das verdes matas,

Orquestra dos quintais aos ventos,

Correnteza voraz que arrasa,

Acorda o silêncio dos tempos.

Gaia, mantra d’alma que acalma,

Luz que não se acaba,

Sempre grávida, nascente,

Tempero de todas as graças

Madre, deusa, cunhã!

Valéria Pisauro
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INFINITA

Deixe-me desnuda

Que me visto de luas

Desdenho do tempo

E com um chamego 

Avesso errante do desejo

Convido o mar a ser amante

E me amar sem medo.

Deixe-me livre, plena

Que me faço poema

Efêmera tempestade

Nem sempre é tarde

No talvez da metade

Inteira ou em partes

Entre hoje e a saudade.

Deixe-me leve me leve

Deságua em minha boca

Deixa-me louca, molha meus pés

Que eu me perco no caminho

Mosaicos de sentido

Ao entardecer sou outra

Dos sonhos, desenho marés.

Deixe-me infinita, viva 

Que eu durmo poesia, 

Metáforas vivas, 

Acordo música,
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Som que me purifica

E me faço refrão

Inteira nessa canção.

Valéria Pisauro
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SPINA (Nova forma poética)

MULHER MENINA

Pareço forte mulher. 
Espelho frágil menina, 
Vivendo fortes emoções.

Sou alma repleta de afeto, 
Nas asas do vento vagando. 
Leve, livre, solta, tocando corações. 
Amando como ama o Amor. 
Poço das mais fortes paixões.

        Vera Salviano
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A Coisa

Vera Lúcia Barreto

Você já usou a coisa?

Não é o que está pensando

Se disser que não usou

É porque não está lembrando

Ela é verbo, adjetivo

Advérbio, substantivo

É da palavra que estou falando.

Usada por todo mundo

Ela ganhou dimensões

Está em todo lugar

Em várias situações

Presente no dia a dia

Na música, na poesia

Na força das expressões.

Vou te falar uma coisa

Traz essa coisa pra mim

Menino, deixe de coisa

Aquilo é coisa ruim

A coisa tá ficando feia

Não pegue em coisa alheia

A coisa é sempre assim.

Já tornou-se popular

Principalmente no Brasil
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Tem mil e uma utilidades

Parecida com bombril

Campeã em seguidores

Tem cheiros e sabores

A coisa é nota mil.

Sabe onde é mais usada?

Aqui no nosso nordeste

Ainda não ouvi falar

Que essa coisa não preste

Ela vive em harmonia

Com a arte e a poesia

De todo cabra da peste.

Mas também já viajou

Na música de Tom Jobim

Ganhou asas de voo

De um salto do trampolim

Olha que coisa mais linda

O seu sucesso não finda

A coisa não terá fim.

Mas ela nem sempre é doce

Nem bela, nem pura

Às vezes ela é moleza

Outras igual rapadura

Seja ruim ou boa

A coisa não é à toa

E faz parte da nossa cultura.
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Eu mesma gosto da coisa
Já peguei uma mania
Já usei e vou usar
A qualquer hora do dia
Quando eu vou escrever
Até quando vou comer
Ela me faz companhia.

Já é folclore, tradição
Minas Gerais, Rio de Janeiro
Paraíba, Pernambuco
No Ceará, Juazeiro
Todo mundo tá falando
Que a coisa tá coisando
No Brasil e no mundo inteiro.

Não diga que não precisa
Pois a todos ela convém
Se ela estiver viajando
Ela vem até de trem
Quando estamos declamando
Que a memória está falhando
Nós chamamos e ela vem.

Faz muito tempo que coiso
Vou continuar coisando
Se ainda não coisou
O que está esperando?
Pois a coisa vai pegar

E se você não coisar

Vai findar se atrapalhando.
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 POETRIX
Leonia Sá 

Livro: Fagulhas Poéticas. 2011. Editora Literata. 1ª edição. 

RENDA DE BILROS 

Espinhos de cardeiro e linhas

Mente e mãos dedicadas

Arte magistral 

CANJICA 

Milho na arupema 

Cheiro de cravo e canela no ar 

Gosto de delícia, longínqua. . . 

MOMENTO DE CRAÇÃO DO POETRIX 

Ideia! 

Fervilhando! 

Lápis, papel . . . rápido! 

TOALHA DE LABIRINTO 

Arte prima 

Excelência de mentes privilegiadas

Fonte. . . especial . . . de renda

CUSCUZ (RÚSTICO) 

Milho de molho, moinho na amanhã

Bafo de panela. Cheiro inconfundível 

Saudades da fazenda 
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MAR DE ARAL 

Parasitas insaciáveis 

Sugam vorazmente 

Morrem com sua fonte

SOBREVIVENTE 

Figura cândida 

De dores secretas 

Nos revela o Amos Supremo 

CAFÉ 

Grão no tacho 

Pilão 

Aroma envolvente 

FRENESI 

Íntimo em efervescência 

Ondas rítmicas, sísmicas

Mar no remanso

DENDÊ 

Pérola da cor do sol, no arrebol

Água fervente, sal 

Delícia de fruto, carnoso!

CATEMBA DE COCO

Ouro branco

Colher, açúcar

Sacia a fome da criança

Livro: Fagulhas Poéticas. Volume II. 2013. Editora Literata. 1ª edição. 
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ÓDIO 

Mei, 

Sem qualidades nobres 

Apodrece! 

JANGADA 

Na carreira do vento. . . 

Vela e água molhando. . . 

ou, auxílio da vara 

PRESENTE (CASULOS DE BORBOLETAS) 

Papel de seda 

Delicado, frágil. . . 

Três casulos de folhas enroladas

DESPEDIDA DO ÚLTIMO FOLÍCULO 

Fogo súbito

Desorganizações, sofreguidões . . . 

Cachoeira em declínio 

A GOSTO 

Pau Brasil, florzinhas em broto 

Folhas ao vento 

Mudança de estação 

BANZO 

Dor, no âmago

Ausência lancinante. . . 

Morte prematura
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RESGATE 

Peito rasgado 

Coração sangrando

Dores (re) vividas

EM VÃO 

Dor 

Ausência de pertencimentos 

Solidão 

DEGREDO

Lugar não escolhido

Luta constante. . .

Futuro incerto. . . 

DEVANEIOS 

Mergulhar na rede, 

Fazer conexões, 

Múltiplas emoções. . . 
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SPINA (Nova forma poética)

Caminho com coração 

Seguindo sua frequência 

Atenta às mudanças 

 

Pronta para realizar novas escolhas

Sigo por outros rumos desconhecidos 

Sem nem mesmo ter lembranças 

Apenas busco um bem viver

Assim como vivem as crianças.

Luciene Avanzini
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SPINA (Nova forma poética)

Desejos nada reprimidos

Num mindset positivo 

Explodem nos gestos

Corpo e alma em harmonia

Momento de iluminação do ser

Corpos se entrelaçam sem protestos

Embalados pelos mais profundos desejos

No mais doce dos manifestos

Luciene Avanzini
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SPINA ( Nova Forma Poética)

Coragem não falta

Tateio no escuro 

Enfrento a solidão 

Caminho pelas ruelas da vida

Luto contra meus monstros internos 

Cada passo uma nova provação 

A escuridão ganha mais espaço 

No descompasso da minha emoção.

Luciene Avanzini
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SPINA

Menina no cais
Olha as estrelas
Talvez mais brincar

De viajar nas mais cadentes
Ou quem sabe ser princesa
De estrela em estrela morar
Como quem vive de ser
Porta do mundo pra navegar
 
Rosângela Trajano 
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SPINA

Saudade de ser
Flor do orvalho
Riso das manhãs

De não temer abrir portas
Nem correr atrás do vento
Para ser tecido de artesãs
Colher flores no esquecido jardim
Virar história velha de anciãs.

Rosângela Trajano 



 

 REVISTA BARBANTE - 232

SPINA

Rebanho nu curioso
Morto em céu
Ferido com punhal

Quer navegar mares no deserto
Acertar outro mundo negro desigual
Nas ideias matemáticas de Pascal
Buscar dois quilogramas de sossego
Para plantar mão de animal.

Rosângela Trajano 
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SPINA (nova forma poética)

 

Sozinho, futuro incerto,

despejado... Majestoso sol,

Sob seu brilho 

 

erguerei meu castelo qualquer dia,

com pedras várias, todas colhidas

nos caminhos diversos que trilho

calçado; pés no chão, esperançoso,

driblando tristeza, dores, angústias, empecilho!

 

Ronnaldo de Andrade



 

 REVISTA BARBANTE - 234

SPINA (nova forma poética)

SUAS RETICÊNCIAS

 

Ávido para saber

o que dizem

suas «hiperbológicas» reticências,

 

leio seus versos nas entrelinhas,

recorro à hermenêutica com afinco,

analiso cada elemento sem intercadências;

inútil proceder! Há forte trinco...

Órbitas impenetrávreis. Volto às concupiscências!

 

Ronnaldo de Andrade,
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ESPECTADOR

 

Boca, boca, boca,

Feliz daquele que

Sente seus beijos 

Molhados e quentes!

 

Quanto a mim,

Espectador sem ação,

Restam as fantasias,

Os longos sonhos

de olhos abertos

E o desejo avassalador

De sentir você

No meu corpo...

 

Ronnaldo de Andrade
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A elucidação agradável (e harmônica) do nascituro da vida em uma metáfora improvisada das 
acontecenças humanas

“Às vezes ouço passar o vento; e só de ouvir o vento passar, vale a pena ter nascido.”
Fernando Pessoa

Nascer é um processo demorado. Requer rompimento. Sofrimento. Dor. E dor sobre dor. Acontece aos poucos. 
E para poucos. O útero ressoa aos nossos ouvidos enquanto lugar seguro. Lugar das acontecenças do não-
existir-existindo. Suscita encanto. Aconchego. Recolhimento. Entranhamento. Enquanto o nascer se converte 
em um embaralho de dúvidas. De incertezas. De separação. De descampada fronteira. De inóspito e insípido 
lugar. Poucos nascem. Destes, menos ainda para dentro. Que é um nascer por inteiro. Descomunhal. É quando 
se coloca as envelhecenças de fora em uma amanhecença de dentro. Em carregos de espera e mansidão. Em 
expectativa de silencio e de solidão. 

O corpo se alarga. Expande-se. Esgarça-se. Rasga-se e se rompe. Abre por dentro os seus caminhos de 
vida. Trazendo para fora suas artérias de existir. Inaugurando, sem planejo costumeiro, suas reticências de 
fecundação. Em instâncias de sequelas, velcros e sangue. Aos contratempos do próprio nascer. Descrevendo-
se aceito. Fecundo. Oportuno. Tangível. Hospedeiro de uma longa promessa. Colocando-se enquanto instância 
de preparo. De aceitação. De proximidade. In_flexionando as linguagens em entrelaces de entendimento. Em 
uma investidura de tempo, espaço e lugar. Aos pretextos de uma im_provável alegria. Nasce-se por teimosia. 
A vida se veste de dor.

A vida é campo que se lavra por dentro. Em processo dolorido. Especularmente narcísica e primordialmente 
dialógica. Em des_encontro de si e do outro. Na (i)materialidade da vida o corpo da (in)toca(da) existência 
despe seu silêncio em uma conjunção carnal de nascença com o tempo. Em um processo de parto natural. 
É longa a distância do tempo que nos motiva a estender nossos passos entre cuias e cabaças.  Um caminho 
construído em discurso simbólico e significante. Imaginário e representativo. Que converte a vida em linguagem 
primária. Trajando-a alinhavos e remendos. Sujeito à temporalidade da vida e do existir. Em um enquadre de 
compreensão, outorga e amparo. 

Por isto se nasce chorando. Em incentivos regimentais de mãos, choro e memória. Em permissão topológica 
de vida e morte. Impaludado de sangue e fome. Um fio de útero respirando consolo. Envolto as claridades 
do dia ou as escuridades da noite. Repercutindo frequente oposição. Em uma entrega epistolar de gemidos e 
sofreguidão. Aos prestígios de compromissos assumidos. Palavra e corpo ateando o agora. Apertando-se às 
intensões do momento. Contorcendo-se às hospedagens do olhar. Desvencilhando-se das espremeduras das 
mãos. Vestindo-se d’outras combinações de vida. D’outro corpo e utensílio. Como metáfora improvisada das 
acontecenças humanas.

Nascer é uma flor de curta passagem. Processo de extrema provocação. Alívio e contemplação. Fronteira 
e conforto. Nasce-se despetalando a eternidade de sua solidão, angústia e desespero. Em uma enciumada 
referência de um existir no não-existir na existência do outro. Nascer tem a cor da esperança e os meandros 
de uma inescondível profecia. Nasce-se de (e para) muitas coisas. Despertando-se aos suportes do tempo. 
Sangrando uma assídua, idílica e catártica promessa. Colocando-se em conjunção de querer. Delegando-se  a 
um existir de si e de ser em uma elucidação agradável (e harmônica) de vida. Fazendo-se de si e do outro um 
memorial de sonhos e esperança. 

No dia 10 de Dezembro de 2019, na região de Santo Amaro, Cidade de São Paulo, uma jovem parturiente, 
plurigesta, por nome Poética, entrou em trabalhos de parto. Naquele dia, havia de irromper para o mundo, 
pelas mãos habilidosas do parteiro Ronnaldo De Andrade, o bebê SPINA. Nascido saudável, forte, belíssima 
coloração, oito admiráveis quilos. A mãe, em seu estado puérpera e que, desde a dequitadura, experimentava 
modificações estruturais (física, psíquica, simbólicas) não imaginava tamanha alegria. Apesar de um processo 
normal e natural, nascer é um evento que requer extremo cuidado, atenção redobrada e a utilização acrítica de 
conhecimento técnico. 
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O nome SPINA foi escolha, consensual entre o parteiro e a parturiente, em homenagem ao genitor do bebê, 
Segismundo SPINA, poeta, romancista e professor emérito da USP, falecido em Dezembro de 2012. Desde 
as primeiras elaborações do nascituro, em convivência diária com as figuras parentais próximas (irmãos, tios, 
primos), o bebê SPINA tem transmitido alegria e encanto. Assim, a humanização do parto, que considerou 
holisticamente a parturiente e os estímulos recebidos, (individualizados, respeitosos e acolhedores) foram 
cruciais e proveitosos para o excelente processo de parturição da jovem Poética e o nascimento pleno e 
saudável do bebê SPINA. 

Estas boas práticas, fizeram do processo de nascimento, geralmente demorado e doloroso, uma expressão de 
pura magia. Em que, as mensagens transcritas pelas figuras parentais mais próximas, tem sido de extremo 
bom gosto. Requerendo, para um futuro próximo, um tratamento de análises (explorativas e reflexivas) mais 
aprofundado. Quando a bolsa estourou, e, a agua quente (spianista) jorrou do corpo da jovem parturiente, 
trazendo os primeiros choros (versos) do bebê SPINA,  o mundo se despertou para aquele singular 
acontecimento. O processo de parturição estava completo. Logo, os primeiros presentes (spinas) foram 
afetuosamente apresentados. 

Hoje, 26 de Fevereiro de 2020, chegando ao terceiro mês de vida, o bebê SPINA apresenta orientação 
alopsíquica excelente, percepção e memória em contínuo amadurecimento, mobilidade simbólica e imagética 
em estado funcional permanente, ótima compreensão temática (mantendo explorações inovadores diárias), 
bom controle de higienização (realizado pelos enfermeiros/administradores), evitando, assim, algumas 
bactérias conhecidas (geralmente infectadas pelo mau uso das conjunções aditivas, adversativas, explicativas 
e conclusivas). Restando, então, pelos indícios apresentados, tanto ao bebê SPINA, quanto à parturiente e o 
hábil parteiro, vida longa e próspera. 

Alufa-Licuta Oxoronga
Psicólogo, Escritor e Artista Plástico

Diretor de Cultura da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer – SEMEC
Redenção, Pará, Amazônia.
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Gabi Pelosi ilustrou esta edição.
Reside no Rio de Janeiro é formada em letras e estuda administração.

Uma das suas paixões é a fotografia.
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A revista Barbante agradece a todos os colabodores que 
ajudaram a construí-la ao longo desses oito anos. Todos 
nós estamos de parabéns nesta data! Que venham mais 

oito, nove, dez... vinte, trinta anos.




