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Editorial
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 Luciene Avanzini por ter, gentilmente, nos cedido as suas belas fotos da 
Praia de Cunhaú para ilustrarmos esta edição.
A seção Artigos traz Ana Paula de Oliveira Gomes e Jailka Ingrid Martins Dantas com o texto “Educação de 
jovens e adultos e empreendedorismo a serviço do protagonismo histórico do ator socia”, Ariane de Medeiros 
Pereira com o texto “Entre medos e incertezas na pandemia do Covid-19: uma experiência educacional”, 
Fabiana Lisboa Ramos Menezes com o texto “Nos versos da memória, nas estrofes do sertão, a balanço do 
Nordeste é meu refrão”, Margarida Maria Araujo Bispo “As relações racistas intrinsecas, no conto ‘Negrinha’ de 
Monteiro Lobato” e a sensibilidade de Sandra S. F. Erickson com o texto “Os caminhos da Índia na poesia de 
Augusto dos Anjos: matrizes & raízes indianas de sua poética”. 
O entrevistado desta edição é o grande escritor potiguar José de Castro que nos fala sobre a literatura infantil.
A nossa querida Fábia escreve uma carta para um amigo in memoriam mostrando a sua saudade.
Na seção de Contos contamos com a colaboração de Adailton Ferreira, Apresentação Oliveira, Emecê Garcia, 
Eneida D’alma Cristinna e a brilhante estreia de Miguel Carqueija, 
Na seção Cordéis o querido Francisco Luiz Mendes, as querídissimas Rita Cruz, Rosa Regis e Sírlia Lima. 
Na seção Crônicas os amigos Angela Trierveiler, Cristina Monteiro, Cyro Nunes e Emecê Garcia. 
Em mais uma de nossas seções, a de Ensaios, trazemos Cristina Monteiro e Alufa-Licuta Oxoronga. 
O querido doutorando Éverton Santos nos presenteia com a resenha do ebook “Poemas de Danda & Chris”.
A menina-mulher Danda estreia em mais uma seção com três tirinhas educativas.
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 Adailton Ferreira, Aisha 
Emannuelle, Ana Luzia Moura, Ana Meireles, Ana Moura, Angela Trierveiler, Anita Santana, Antonio R. 
Queiroz, Apresentação Oliveira, Assma Gabriela, Carla Cabral, Carlos Alexandre Nascimento Aragão, Carlos 
Vilarinho, Claudia Lundgren, Clécia Santos, Cleide Paiva, Cleusa Piovesan, Colly Holanda, Damiana Santos, 
Daniel Bezerra, Diana Pilatti, Edilene Bandeira, Edith Vargas, Eliete Marry, Emecê Garcia, Eneida D›alma 
Cristinna, Maria de Fátima Alves de Carvalho, Fátima Leite, Profª fatuca, Generino A.O, Iran Maceno Dos 
Santos, Isabel Pernambuco, Janderley Costa de Lima, Janycley Fonsêca, JC Silva, José de Castro,  J.Simone 
Santos, Kalina Paiva, Karol Castro, Lázaro Nascimento, Luciene Avanzini, Mafala Ya Mbumba, Magaly 
Holanda, Marilene Gomes, Masoji, Alufa-Licuta Oxoronga, Paula Belmino, Pedro Henrique Soares da Silva, 
Valéria Pisauro, Radyr Gonçalves, Ramon Medeiros, Regina Gonçalves, Rejane Souza, Rita Queiroz, Ronnaldo 
de Andrade, Rosangela Bruno Schmidt Concado, Samuel de Mattos, Jean Sartief, Solange Colombara, Symone 
Elias, Tânia Maria Alves tma., Tânia Lima, Vanessa de Oliveira, Vera Azevedo, Vera Salviano e Wagner Xavier 
de Melo

Nesta edição trazemos também um novo estilo 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! 

Boa leitura!

As editoras.
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EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E EMPREENDEDORISMO A SERVIÇO DO 
PROTAGONISMO HISTÓRICO DO ATOR SOCIAL

Ana Paula de Oliveira Gomes1

Jailka Ingrid Martins Dantas2

RESUMO

O empreendedorismo social emerge como proposta crível de enfrentamento da pobreza e situações de 
exclusão em face da realidade contemporânea complexa, paradoxal e de riscos. Paralelamente, a educação 
de jovens e adultos (EJA) é orientada a pessoas que não completaram ou abandonaram a educação formal. 
Nesse diapasão, o estudo objetiva, a título geral, inter-relacionar empreendedorismo social e EJA, pelo que se 
alicerçaram os seguintes objetivos específicos: a) caracterizar o empreendedorismo social a serviço da obtenção 
do desenvolvimento socioeconômico comunitário; b) discorrer sobre a EJA no contexto constitucional-legal 
estabelecido; c) defender a imprescindibilidade da educação emancipadora e do empoderamento comunitário. 
O objeto a ser estudado é, pois, atual, desafiador e repercute na vida diária da população mais carente em termos 
de políticas públicas e de inclusão social. Mediante recursos presenciais e/ou semipresenciais credenciados, 
conclui-se que a EJA pode facilitar (e muito) o acesso ao letramento, bem como resgatar a escolarização 
dignificante do ator social.

PALAVRAS-CHAVE: EJA. Empreendedorismo social. Dignidade da pessoa humana.

YOUTH AND ADULT EDUCATION AND ENTREPRENEURSHIP AT THE SERVICE OF THE 
HISTORICAL ROLE OF THE SOCIAL ACTOR

ABSTRACT

Social entrepreneurship emerges as a credible proposal to confront poverty and situations of exclusion in the face 
of complex, paradoxical and risky contemporary reality. At the same time, youth and adult education (EJA) is 
geared towards people who have not completed or abandoned formal education. In this tuning, the study aims, 
in general, to interrelate social entrepreneurship and EJA, and the following specific objectives were founded: 
a) to characterize social entrepreneurship at the service of achieving community socioeconomic development; 
b) discuss EJA in the established constitutional-legal context; c) defend the indispensability of emancipating 
education and community empowerment. The object to be studied is therefore current, challenging and has 
repercussions on the daily life of the most deprived population in terms of public policies and social inclusion. 
Accredited face-to-face  or semi-face-to-face resources conclude that EJA can (and much) facilitate access to 
literacy, as well as rescuing the dignified schooling of the social actor.

KEYWORDS: EJA. Social entrepreneurship. Dignity of human person.
1  Mestra em Direito Constitucional. Conselheira Substituta do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte. E mail: anapaulace@
uol.com.br
2  Graduada em História - Licenciatura - (2013/UFRN), especialização em História e Cultura Africana e Afro-brasileira (2016/ 
UFRN), especialização em Formação Docente para EAD (2019/ UNINTER), graduanda em Big Data e Inteligência Analítica (2019/ 
UNIASSELVI) . E mail: jailka.dantas@gmail.com 
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INTRODUÇÃO 

Investigar determinado assunto - de modo sistemático e impessoal por meio da confrontação de 
informações e dados considerados relevantes - consiste no objetivo precípuo da pesquisa acadêmica, o que 
requesta rigor científico e coerência lógica no processo de obtenção de fontes, análises e inferências, embora 
ciente das limitações ínsitas ao conhecimento científico. 

 O fenômeno do empreendedorismo é abrangente, pouco preciso. Sua embriogenia está fincada no 
recrudescimento do sistema capitalista de produção na perspectiva da identificação do empreendedor como 
agente econômico criativo, inovador, intuitivo.  

 O empreendedorismo social emerge como proposta crível de enfrentamento da pobreza e situações 
de exclusão em face da realidade contemporânea complexa, paradoxal e de riscos. O empreendedor social 
desponta como liderança capaz de reunir recursos (particulares e coletivos) com o escopo de obter soluções a 
problemas sociais crônicos.

 Por outro lado, a educação de jovens e adultos (EJA) é orientada a pessoas que não completaram ou 
abandonaram a educação formal. Trata-se de prática em que os sujeitos históricos se envolvem em atividades 
sistemáticas e sustentadas de autoeducação com o escopo de obtenção de novas formas de conhecimentos, 
habilidades, atitudes e valores. 

 Nesse diapasão, o estudo objetiva, a título geral, inter-relacionar empreendedorismo social e EJA, 
pelo que se alicerçaram os seguintes objetivos específicos: a) caracterizar o empreendedorismo social a 
serviço da obtenção do desenvolvimento socioeconômico comunitário; b) discorrer sobre a EJA no contexto 
constitucional-legal estabelecido; c) defender a imprescindibilidade da educação emancipadora e do 
empoderamento comunitário. 

O presente trabalho se justifica por razões de ordem pessoal, social e científica. A título pessoal, pela 
vontade de servir, de partilhar a esperança e a fé racional em dias melhores. Tem-se a convicção pessoal de 
que existir implica compartilhar. 

Pelo prisma social, o debate concernente ao empoderamento comunitário, empreendedorismo social, 
solidariedade social e educação emancipadora, tudo isso - sinergicamente considerado - mais que justifica a 
pesquisa. 

Cientificamente, pela inquietação no sentido de avançar por áreas de conhecimento transversais. Por 
meio da pesquisa transdisciplinar, urge oferecer contributo convincente em busca da sensibilização para o 
dever jurídico de alteridade (obrigação de se colocar no lugar do próximo). O objeto a ser estudado é, pois, 
atual, desafiador e repercute na vida diária da população mais carente em termos de políticas públicas e de 
inclusão social.

1. O EMPREENDEDORISMO SOCIAL COMO ALTERNATIVA PARA OBTENÇÃO DO DESEN-
VOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO COMUNITÁRIO 

Conforme já explanado no tópico introdutório, o objetivo específico desta seção consiste em discorrer 
sobre o empreendedorismo social como mecanismo (entre tantos outros) de obtenção do desenvolvimento 
socioeconômico comunitário. 
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 O fenômeno do empreendedorismo é abrangente, pouco preciso. Sua embriogenia está fincada no 
recrudescimento do sistema capitalista de produção com a identificação do empreendedor como agente 
econômico criativo, inovador, intuitivo.  

 O empreendedorismo social emerge como proposta viável de enfrentamento da pobreza e situações 
de exclusão em face da realidade contemporânea complexa, paradoxal e de riscos. O empreendedor social 
desponta como liderança capaz de reunir recursos com o propósito de obter soluções (alternativas) a problemas 
sociais crônicos.

O empreendedorismo social dialoga com o esperado desenvolvimento econômico (crescimento com 
distribuição de renda), encerrando práticas desejáveis a favor do bem-estar coletivo. Urge entender a solidarie-
dade social como direito (e dever) fundamental, o que se mostra a serviço da superação do paradigma estatal 
assistencialista, assaz legitimador da manutenção do status quo e das desigualdades inter-regionais. 

Para Bezerra (2007, p. 518): “[...] a solidariedade social nada mais é do que o vínculo social ou inter-
dependência dos homens na vida em sociedade”. Significa a totalidade a serviço da individualidade; a coope-
ração da maioria em prol do bem-estar da minoria. 

A questão da paz social/alteridade, foi refletida por Andrade e Arnt (2013, p. 76, sic): “A paz social, 
a paz com os outros nos aponta a necessidade de cooperação, do cultivo de uma vida mais simples, do res-
peito, da solidariedade”. As pesquisadoras analisam a problemática por perspectivas ambiental, pessoal e 
social. 

 A paz não existe isoladamente. A humanidade é dependente de comportamentos éticos com ações res-
ponsáveis em favor da vida, da transformação de vidas pela educação, o que desde a Grécia Antiga se sabe. 
Ao se falar da Grécia Antiga, não se poderiam olvidar os esquemas dualistas entre a democracia antiga e a 
moderna. 

Na pólis grega, em Atenas (séculos IV a II a.C.), quem era considerado cidadão participava direta e 
pessoalmente das deliberações públicas e da tomada de decisões. Contudo, afirmar que a democracia nasceu 
na Grécia é resumir (por demais) o processo histórico. Trata-se de fenômeno complexo. Conforme Gomes 
(2012, p.6690): “a democracia grega era excludente. Só participava das decisões políticas parcela mínima da 
população da cidade-estado ateniense”. Não votavam os escravos e as mulheres. 

Como funcionava o autogoverno grego? As decisões eram tomadas e as leis elaboradas com a 
participação de “todos”, à luz do melhor argumento (e não pela força bruta), o que retrata avanço histórico da 
humanidade e não pode ser desconsiderado. Em relação às questões de difícil consenso, prevalecia a opinião 
da maioria (os interessados tinham oportunidade de participar).

A concepção indivíduo e sociedade versus Estado só veio a surgir na idade moderna com teóricos 
como Maquiavel e Hobbes. De toda sorte, a compreensão dos vetores conceituais da democracia, hoje, passa 
(de fato) pela experiência vivenciada por Atenas, sobretudo, em relação à cidadania, soberania do povo, 
representação, sufrágio universal, regra da maioria e equidade social. 

 Seja a democracia aspiração ou não, suscita severas querelas ideológicas. O pluralismo constitui sua 
essência e vulnerabilidade. O regime democrático, para se perpetuar, há que estar reflexivo e atento às súplicas 
da coletividade. Antigas, modernas ou pós-modernas, as democracias repousam no preceito antropocêntrico 
(sua grandeza e inexorável mediocridade). 
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 Sobre essa antítese ínsita, o Iluminismo constatou que o humanismo inspirador de todas as democra-
cias implica modelo imperfeito. Para vivenciar o ideal democrático, mostra-se imprescindível a maturação da 
liberdade-autonomia e da liberdade-participação (ideias que remontam ao pensamento kantiano). Por outro 
lado, após a Segunda Guerra Mundial, o princípio democrático encontrou limitações, devendo a vontade geral 
se submeter aos ditames dos direitos humanos e à vedação ao retrocesso. 

 Nesse contexto, adiciona-se a Lei Magna vigente. Determina acesso aos níveis mais elevados do en-
sino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. É preciso, portanto, efetivar a boa 
formação teórico-prática em prol de um país socialmente mais justo.

Nesse estado de arte, os movimentos sociais efetivam ações criativas no sentido da erradicação do 
analfabetismo e, principalmente, da valorização do sujeito histórico. Contextualizado o assunto, o próximo 
tópico tecerá diálogos sobre a EJA no ambiente constitucional estabelecido (segundo objetivo específico do 
ensaio científico).

2. EJA NO CONTEXTO CONSTITUCIONAL-LEGAL ESTABELECIDO  

O corrente item corresponde ao segundo objetivo específico do trabalho. Intenciona discorrer sobre o 
arcabouço normativo subjacente à EJA. Antes, porém, compreenda-se que qualquer interesse juridicamente 
protegido, no Brasil, após 1988, só pode ser lido à luz do art. 5º da Lei Maior vigente – vetor hermenêutico, 
que versa sobre os direitos e deveres individuais e coletivos.

Thoreau há tempos defendera (2011, p. 56): “democracia é um progresso no sentido de um verdadeiro 
respeito pelo indivíduo”. Com ele, a humanidade aprendeu – não sem luta – que jamais existirá Estado liberto 
sem o reconhecimento do indivíduo independente. A partir desse contexto, insere-se a educação de jovens e 
adultos (EJA) como instrumento de transformação social e liberdade. 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional (LDB), o dever estatal com a educação 
pública será efetivado mediante distintas garantias, entre elas, a que foi positivada no art. 4º, VII: “oferta de 
escola regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e 
disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola; 
[...]”. A LDB, em seu art. 5º, também prescreve que o acesso à educação básica obrigatória é direito público 
subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, en-
tidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o Poder Público para 
exigi-lo.  

Há, pois, ampla legitimidade ativa em relação à tutela desse interesse juridicamente protegido. Com-
pete, ainda, ao Poder Público, na esfera da competência federativa, recensear anualmente os jovens e adultos 
que não concluíram a educação básica.

O legislador, por outro lado, preocupou-se com a oferta em termos de EJA. O parágrafo 2º do art. 24 
da LDB prescreve que os sistemas de ensino tratarão da disponibilidade da educação de jovens e adultos e de 
ensino noturno regular (adequado às condições do educando). Os arts. 37 e 38 da mencionada lei são dedica-
dos à EJA. Estatuem que:
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a) a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso (ou continuidade) dos 
estudos nos ensinos fundamental/médio na idade própria e constituirá instrumento a serviço da educação e da 
aprendizagem ao longo da vida;

b) os sistemas de ensino assegurarão (gratuitamente) aos jovens/adultos, que não puderam efetuar os 
estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, 
seus interesses, condições de vida e de trabalho mediante cursos e exames;

c) o Poder Público viabilizará/estimulará o acesso/permanência do trabalhador na escola via ações 
integradas e complementares entre si. Com esse escopo, a EJA deverá articular-se, preferencialmente, com a 
educação profissional, o que depende de regulamentação;

d) os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional co-
mum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. Esses exames realizar-se-ão 
no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; no nível de conclusão do ensino 
médio, para os maiores de dezoito anos. Ademais, os conhecimentos/habilidades adquiridos pelos educandos 
- por meios informais - serão aferidos e reconhecidos mediante exames.

Portanto, cabem ao Distrito Federal, aos estados e aos municípios (e, supletivamente, à União), prover 
cursos presenciais ou virtuais aos jovens e adultos insuficientemente escolarizados, o que também está 
positivado no art. 87, §3º, II da LDB. 

Abertura, transparência, premiar a meritocracia e novas estratégias pedagógicas a serviço da melhoria 
da qualidade do ensino-aprendizagem e da educação em seu conjunto, tudo isso – sinergicamente considerado 
– é o que se almeja. Novas práticas e novas aberturas mentais na democratização da informação e da produção 
do conhecimento são socialmente defensáveis. A educação liberta. Advertiu Freire (2013, p. 189-190):

[…] as elites dominadoras da velha Roma falavam na necessidade de dar ‘pão e circo’ 
às massas para conquistá-las, amaciando-as, com a intenção de assegurar a sua paz. 
As elites dominadoras de hoje, como as de todos os tempos, continuam precisando 
da conquista como uma espécie de ‘pecado original’, com ‘pão e circo’ ou sem eles. 
Os conteúdos e os métodos da conquista variam historicamente, o que não varia, 
enquanto houver elite dominadora, é esta ânsia necrófila de oprimir (FREIRE, 2013, 
p. 189-190).

A EJA converge ao ideal libertário. Estudar muda o pensar. O pensar transforma o agir. As interações 
do sujeito com os objetos cognoscíveis físicos e/ou culturais são mais que desejáveis, na verdade, necessárias. 
O próximo item abordará a imprescindibilidade da educação emancipadora a serviço do empoderamento 
comunitário.

3. A IMPRESCINDIBILIDADE DA EDUCAÇÃO EMANCIPADORA EM PROL DO EMPODERA-
MENTO COMUNITÁRIO  

O presente fragmento corresponde ao terceiro objetivo específico da pesquisa. Intenciona discorrer 
sobre a problemática do acesso à educação/protagonismo social. Compreendidos os raciocínios antecedentes, 
vê-se que a EJA se mostra a serviço da concretização dos direitos humanos. 
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Consiste na modalidade de ensino que mais se aproxima dos mandamentos da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, notadamente, quando proclama a educação promotora do pleno desenvolvimento da 
personalidade humana em sintonia com os direitos humanos. 

A título de motivação inspiradora, recorda-se a verídica história narrada no filme “O Aluno”. Enaltece 
a luta de um queniano de 84 (oitenta e quatro) anos de idade para se alfabetizar. Kimani Maruge lutou pela 
liberdade de seu país, sendo preso e torturado. Em 2003, após tomar conhecimento do programa governamen-
tal “Educação para Todos”, decidiu matricular-se em escola primária com o propósito de aprender a ler e a 
escrever.

 Lutou para ingressar e lá permanecer (até então, a escola só recebera crianças). A história desse idoso 
- alfabetizado com crianças – provocou a incompreensão (por ignorância) de moradores da região. De acordo 
com o Guinness Book, Maruge foi a pessoa mais velha a se matricular em escola primária. Em virtude de sua 
força de vontade, foi convidado a discursar na Organização das Nações Unidas, em Nova York, sobre o poder 
da educação. Esse exemplo de perseverança desencarnou em 2009.

 A ignorância é o mal da humanidade. A educação emancipadora transforma vidas. Isso já se sabe desde 
Paulo Freire. Outra história inspiradora foi publicada na obra “Eu Sou Malala”. O livro conta a vida de Malala 
Yousafzai, evidenciando a tomada de controle, pelo Talibã, do vale do Swat, ocasião em que uma menina-
moça não se calou.

 O texto retrata da infância de Malala no Paquistão, seus primeiros anos de vida escolar, conquistas, as 
dificuldades espaciais em razão da desigualdade social, as belezas da região, a problemática do terrorismo. 

 Malala lutou afincamente pelo direito à educação das meninas. Por isso, em 2012, quase perdeu a vida. 
Foi atingida por intencional tiro na cabeça no trajeto escola-casa. Sobreviveu milagrosamente. Aos dezesseis 
(16) anos, tornou-se símbolo global de resistência pacífica em prol da luta pela paz e pela educação. Foi a 
pessoa mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz.

 O livro traz a história de uma família exilada pelo terrorismo e a batalha pela priorização da educação 
das meninas. Verdadeiro apelo pela necessidade de igualdade de gênero. Em síntese: para combater as trevas, 
a luz. Intersecção entre a história de Malala e a de Maruge: é preciso fazer a diferença. A educação é fator 
decisivo nesse processo. 

 Quantas Malalas e Maruges há no Brasil com imensa vontade de ter a vida transformada pela força 
criativa da educação?! A educação viabiliza o ser humano voar sem ter asas. O destino é incerto. Porém, não 
se pode negar o direito de a pessoa aprender o que quiser (em paz dialogicamente). Isso é viver plenamente: ir 
aonde a curiosidade conduzir. A educação, com igualdade de oportunidades, há que se situar no topo da lista 
de prioridades públicas. 

 Só assim, ocorrerá protagonismo histórico, só assim se poderá fazer a diferença. A maximização do 
produto interno bruto (PIB) deve caminhar lado a lado com a promoção da igualdade, com a redução da 
pobreza, com a inserção socioeconômica dos menos favorecidos. Destacou Bose (2012, p. 36):

O desenvolvimento social pode ser compreendido a partir da apropriação de três 
gerações de direitos humanos: direitos políticos, civis e cívicos; direitos econômicos, 
sociais e culturais; direitos coletivos ao meio ambiente e ao desenvolvimento. Com 
isso, igualdade, equidade e solidariedade são elementos embutidos no conceito de 
desenvolvimento (Bose, 2012, p. 36).  
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 A igualdade aqui entendida em sentido formal, material e como reconhecimento. Igualdade (ou 
isonomia) em sentido formal implica a ideia elementar de que os sujeitos, em situação de equivalência, devem 
ser tratados de igual modo igual (equidade horizontal). A isonomia em sentido material (equidade vertical) 
defende a lógica de que os atores, em situação de desigualdade, devem ser tratados de modo desigual. Por seu 
turno, a igualdade como reconhecimento preceitua o respeito que se deve ter para com as minorias.

 A isonomia na lei não se confunde com a isonomia perante a lei. Aquela se refere ao legislador. Esta 
é um comando ligado ao aplicador da lei. A teorização concernente à igualdade se intensifica a partir da 
constatação fático-jurídica de que é necessário atuar ativamente contra a desigualdade econômica, a favor da 
superação dos estados de miserabilidade.

 Determina o art. 3°, I e III, da Constituição da República: Art. 3º Constituem objetivos fundamentais 
da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; […] III - erradicar 
a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; [...]”. Liberdade e igualdade 
dialogam. Na verdade, liberdade é conjunto maior. Igualdade, subconjunto, o que já se sabe desde Kant e, 
claro, desde as revoluções liberais do século XVIII. 

 O Estado não é (e nunca foi) o promotor exclusivo do interesse público primário (bem comum). Na 
sociedade liberal capitalista (supostamente) democrática, o lucro, mais que motor, é valor a ser estimulado – o 
que pode ocorrer de várias formas. Erigem, assim, o terceiro setor, a economia social, solidária ou popular. 

 Sem a defesa da pessoa (e de sua liberdade) inexiste o mercado, considerando que as pessoas (físicas 
ou jurídicas) não agem exclusivamente motivadas pelo interesse puramente privado. Não raras vezes, agem 
“privadamente” a serviço do interesse coletivo. Os setores econômicos, pois, dialogam. 

 Existem terceiros setores. Essas entidades interagem em complexo histórico-social marcado por 
diversidade de atores e formas de organizações. É preciso aprender a harmonizar os interesses em jogo que se 
esforça a ser democrático. 

 É preciso resgatar o sujeito enquanto sujeito. Nesse sentido, a EJA consubstancia alternativa crível de 
empoderamento dos atores sociais, o que desafia da função executiva criatividade para essa modalidade ensino 
chegar aos distantes cantões brasileiros.

 Essa chegada pode ser operacionalizada via recursos presenciais e/ou semipresenciais credenciados, 
tudo com o escopo de facilitar o acesso. A EJA resgata a escolarização dignificante do ator social. 

 A ideia é que os sujeitos tenham valorizadas as habilidades e a condição de classe precipitada ao 
trabalho em razão da preocupação central da sobrevivência. Prescreve a LDB, em seu art. 4º, o dever estatal 
com educação escolar pública, o que será efetivado mediante  garantia de oferta de educação escolar regular 
para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, 
garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola.

 As múltiplas referências laborais da LDB possuem significado peculiar a quem já é trabalhador. 
Historicamente, a EJA resgata um passivo social que remonta à embriogenia e aos consectários do modelo de 
colonização por exploração. 
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 É produto dos movimentos sociais propositivos a partir da década de 1930. Com a Constituição de 
1988, a EJA foi caracterizada como direito da população excluída do processo de escolarização. Consubstancia 
dever estatal. É missão da educação o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo ao exercício da cidadania 
e qualificação ao trabalho. 

Sobre a EJA, reforça a Declaração de Hamburgo: “[...] torna-se mais que um direito: é a chave para o 
século XXI; é tanto conseqüência do exercício da cidadania como condição para uma plena participação na 
sociedade” - sic. Intenciona, pois, corrigir desigualdades. Nessa perspectiva, erige sua função equalizadora, 
eminentemente relacionada à aplicação da justiça.

Por outro lado, há inerente função qualificadora na EJA por viabilizar ao sujeito oportunidade de 
conhecimentos, o que valoriza talentos mediante abertura de espaços para distintas manifestações culturais, 
além de ressignificar/aprimorar experiências socioculturais a serviço da efetivação das dimensões criativa e 
criadora da educação para o trabalho e cidadania. 

Eis as reflexões propostas para esta seção. Esgotado o encadeamento lógico dos três objetivos 
específicos delineados quando da introdução, os próximos excertos rumarão à conclusão da pesquisa.

4. METODOLOGIA

A título de colaboração científica, cite-se Demo (2000, p.26): “o conhecimento científico não produz 
certezas, mas fragilidades mais controladas […]. Dentro da visão próxima de Habermas, poderíamos propor 
que somente é científico o que for discutível” (grifo original). Ciente da limitação ínsita ao conhecimento 
científico, analisou-se o binômio empreendedorismo social em face da educação de jovens e adultos.

Quanto ao tipo, a abordagem foi qualitativa: não se preocupou com o aspecto quantitativo, mas com 
o exame das relações sociais em que estão compreendidas as pessoas e as situações subjacentes. Não se pode 
reduzir a vida humana a estatísticas. 

A pesquisa foi desenvolvida em 2019. Observaram-se fatos/fenômenos com a consequente coleta de 
informações sobre o objeto pesquisado. Ato contínuo, as constatações foram estudadas e os dados qualitativos 
interpretados com base em fundamentação teórica, tudo com o escopo de oferecer respostas convincentes ao 
objeto investigado.  

5. RESULTADOS

Os resultados esperados visam a explicitar os benefícios da pesquisa desenvolvida, o que é importante 
no avanço do conhecimento científico e na resolução de problemas práticos da sociedade. É preciso compar-
tilhar a esperança e a fé racional em dias melhores. 

Após o desenvolvimento do método aplicado, detectou-se a imprescindibilidade de (pela educação 
emancipadora focada no ideal libertário): a) despertar o ator cognoscente no sentido de vencer a cultura da 
resignação; b) conscientizar os atores sociais sobre a importância do empreendedorismo social como fator de 
empoderamento local; c) valorizar a identidade comunitária, sendo a EJA ferramenta relevante nesse aspecto.

 Tudo isso necessita ser operacionalizado via abordagem democrática transdisciplinar sem olvidar – 
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por óbvio - as interfaces histórica, econômica, jurídica, cultural e social. A democracia tem de estar a serviço 
da oferta de justos pontos de partida aos atores sociais, cabendo o ponto de chegada ao livre arbítrio de cada 
um.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando o referencial teórico e o método científico utilizado, a partir da compreensão de que 
a educação é processo contínuo que não se resume à mera decodificação, o grande desafio da EJA consiste 
em transformar vidas mediante educação emancipadora comunitária (alfabetização e profissionalização) 
dignificante do ator social.

 A EJA é instrumento a serviço do letramento, da economia do conhecimento, da valorização dos 
saberes experimentados, das lições vividas e não lidas. O ator cognoscente precisa perceber sua grandeza, 
valor e força. Nesse sentido, o corpo docente deve instrumentalizar o complexo processo.

Novas estratégias pedagógicas a serviço da melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem (sem 
infantilizar o corpo discente) são mais que bem-vindas – necessárias mesmo. O grande desafio da humanidade 
é abraçar soluções simples, porém, não simplórias e reducionistas, o que desde Einstein se sabe.

Novas práticas e novas aberturas mentais na democratização da informação e da produção do 
conhecimento - mediante interações do sujeito com os objetos cognoscíveis físicos e/ou culturais - são 
desejáveis. Urge viabilizar a educação de jovens e adultos (EJA) nos remotos recantos do Brasil: solução 
crível de empoderamento dos atores sociais, o que desafia articulação com a função executiva local. 

A EJA pode ser operacionalizada via recursos presenciais e/ou semipresenciais credenciados, tudo 
com o escopo de facilitar o acesso e resgatar a escolarização dignificante do ator social. A ideia é que os 
sujeitos tenham valorizadas suas habilidades ante condição de classe precipitada ao trabalho em virtude da 
preocupação central da sobrevivência. 

Eis a modalidade de ensino que mais se aproxima dos mandamentos da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, notadamente, quando proclama a educação promotora do pleno desenvolvimento da 
personalidade humana em sintonia com os direitos humanos. A maximização do produto interno bruto 
(PIB) é desejável e deve caminhar lado a lado com a promoção da igualdade, com a redução da pobreza, 
com a inserção socioeconômica dos menos favorecidos. A liberdade há que ser o fio condutor da igualdade. 
Igualdade sem liberdade é discurso falacioso, bandeira de regimes totalitários comunistas que nunca deram 
certo em país algum.

Que pessoas de boa vontade se sensibilizem e implementem ações em prol das distintas demandas 
sociais a serem atendidas. A título contributivo, sugere-se que nova (s) pesquisa (s) investigue (m) a efetivação 
da EJA como fator de acolhimento dos refugiados venezuelanos no Brasil. 
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Entre medos e incertezas na pandemia do Covid-19: uma experiência educacional

Ariane de Medeiros Pereira1

Resumo:

A presente discussão que ora se efetiva tem como finalidade abordar uma experiência educacional vivenciada 

no Colégio Diocesano Seridoense, da cidade de Caicó, no Estado do Rio Grande do Norte, com alunos dos 

anos finais do ensino fundamental I e discentes dos anos iniciais do Ensino fundamental II, no componente 

curricular de História, no contexto, dos desafios emanados a área educacional no momento em que vivemos 

a pandemia mundial do Covid-19. Para tanto, alicerçamos nosso diálogo com vista a entender que os nossos 

alunos são sujeitos ativos em sua formação. Assim, foi possível perceber que a aprendizagem se tornava 

significativa ao passo que aqueles podiam expressar seus conhecimentos, a partir, das atividades práticas.

Palavras-chaves: Experiência educacional. Aprendizagem significativa. Pandemia/Covid-19. Resignificação 

do ensino.  

Between fears and uncertainties in the Covid-19 pandemic: an educational experience

Ariane de Medeiros Pereira2

Abstract:

The purpose of the present discussion is to address an educational experience lived at the Colégio Diocesano 

Seridoense, in the city of Caicó, in the State of Rio Grande do Norte, with students from the final years of 

elementary school and students from the early years of elementary school II, in the curricular component of 

History, in the context, of the challenges emanating from the educational area at the time in which we live 

the world pandemic of Covid-19. Therefore, we base our dialogue in order to tend that our students are active 

subjects in their formation. Thus, it was possible to realize that the learning became significant while those 

could express their knowledge, from practical activities.

Keywords: Educational experience. Meaningful learning. Pandemia / Covid-19. Teaching reframing.

1   Licenciada e Bacharel pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN/CERES. Especialista em História dos Sertões 
pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN/CERES. Mestre em História pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte – UFRN/CCHLA. Atualmente professora do Colégio Diocesano Seridoense/Caicó/RN. Email: ariane1988medeiros@
hotmail.com
2  Graduated and Bachelor from the Federal University of Rio Grande do Norte - UFRN / CERES. Specialist in History of the 
Sertões by the Federal University of Rio Grande do Norte - UFRN / CERES. Master in History from the Federal University of Rio 
Grande do Norte - UFRN / CCHLA. Currently professor at Colégio Diocesano Seridoense / Caicó / RN. Email: ariane1988medei-
ros@hotmail.com
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1-Introdução

Ao retornamos ao surgimento do nosso planeta podemos averiguar que as bactérias, os fungos, os 

vírus, entre outros, os protozoários foram gestado antes do aparecimento do homem, todavia a ação dos 

primeiros torna-se preocupante ao tocar a espécie humana, dado vista que, estes seres vivos mais velhos 

que o homem podem ser a causa letal da vida dos mais novos. Percebemos que este cenário se configura por 

diferentes períodos históricos, sendo causa de pandemias e agentes concretos da lâmina da morte ocidental 

independente da estratificação social.

Ao pensar na construção dessa discussão partimos do pressuposto de entender que as doenças, ao 

longo do tempo, foram fatores de modificações na vida de todo e qualquer agente social. Sendo, um elemento 

de alteração nos estilos de vida e na própria organização social. Colocamos nossa abordagem com um viés 

voltado para um contexto histórico e social frente às relações imbricadas nas questões sanitárias na vida dos 

sujeitos.

Torna-se salutar colocar que a preocupação com o corpo e com a saúde ganha conotações a partir da 

Idade Moderna com os pensadores que voltaram o seu olhar para a saúde, no tocante a medicina, as belas 

artes e ao indivíduo ativo3. Nesse itinerário, vale ressaltar que, o cuidado com o corpo ganha significância, 

principalmente com o corpo feminino, a partir do final do século XIX, no qual as mulheres buscam ajuda 

médicas para entender os malefícios em seus corpos (FREYRE, 2004).

Ao passo que o processo de industrialização avançava no Brasil, percebemos uma nova configuração 

social em movimento, na qual as pessoas passam a sair do espaço rural para o meio urbano e, como isto, 

promove um maior fluxo de aglomeração e, por assim, aumento os casos de doenças. Como bem salienta 

o estudioso Goerge Rosen (1994) era indispensável pensar a saúde pública dado ao número de pessoas que 

estavam nas cidades e, principalmente, vivendo em más condições de moradia e de trabalho.

Percebemos que o Brasil chega, ao final do XIX, com uma nova organização e remodelação dos espaços 

sociais e urbanísticos. Nesse cenário, era indispensável à ação efetiva do Estado e seu olhar para as esferas 

sociais, econômicas, política e sanitárias. Nesse sentido, o Estado torna a questão da saúde e doença um fator 

público, sendo necessário a ações sanitárias mediadas pelo governo. Mas, o que um contexto histórico do 

passado tem haver com as questões de saúde do ano de 2020? No Brasil e no mundo?

Em face a pandemia que se instalou nos primeiros meses do ano de 2020 , em todo o mundo, percebemos 

3   Para uma discussão mais efetiva sobre os estudiosos da Idade Moderna que contribuíram com teorias científicas, ver: PEREIRA, 
Elisabete Monteiro de Aguiar. A construção do conhecimento na modernidade e na pós-modernidade: implicações para a universi-
dade. UNICAMP: Revista de ensino superior, 2014.
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que a ação do Estado continua forte e centralizando as medidas sanitárias em meio a ação do Covid-19, como 

forma de minimizar seus efeitos, tanto no que diz respeito, ao cenário de saúde, mas também, aos efeitos da 

economia. Nesse sentido, a forma de agir e gestar dos governantes respiga no cotidiano das pessoas e em 

intuições públicas e privadas. No panorama no Covid-19 e seus implicações, temos a dinâmica escolar sendo 

reconfigurada dada à ação da doença e suas consequências.

2- O ressignificado do cotidiano em face a pandemia: Covid-19 e o ambiente escolar

Ao adentrar e refletir sobre o cenário de uma pandemia e voltar-se o olhar as suas múltiplas facetas e 

pluralidade, a doença ultrapassa seu caráter sanitário e adentra outras esferas ligadas a vida social, tais como, 

a economia, cultura, entre outras, o comportamento dos indivíduos. O conceito de doença, em nossa visão, 

extrapola o viés puramente epidemiológico e ganha novas significações, com vistas, a acepções que aquela 

adota em face da história, da filosofia, da antropologia. A doença perpassa por vários lugares de fala dos 

sujeitos sociais.

Em uma perspectiva histórica, considerando as concepções primitivas, a doença estaria vinculada ao 

misticismo na qual o malefício era introduzido no corpo humano por meio de atos mágicos, cujo homem 

«perdia a alma» (HEGENBERG, 1998). Neste caso, era preciso reencontrar a alma perdida e curá-la. Esta 

cura, no entanto, advinha da relação íntima com os deuses e oferendas ou mesmo orações e sacrifícios. Ao 

passo que, estas primeiras sociedades vão modificando suas formas de organização, novas práticas começam 

a surgir e as antigas percepções passam a esmorecer ou torna-se uso morto.

Somente na ascensão do povo Romano é que historicamente começamos a perceber a preocupação 

com o alto padrão de higiene, embora que, a medicina fosse mínima. Apenas no período considerado moderno, 

assim estamos situando-se entre o final do século XIV e início do século XV, é que a medicina ganha um 

novo fôlego, haja vista que, o homem se torna o centro do universo e caberia a ele, por meio da ciência, 

explicar todos os fenômenos seja ele social, seja ele natural. Nesse cenário, que o corpo e as doenças passam 

a ser estudadas com base em teorias científicas. No século XIX ganha roupagem os estudos que analisam os 

microorganismos4.

O século XIX seria marcado pelas teorias e concepções miasmáticas dos ares pestilentos e responsáveis 

pela proliferação de doença. Fato é que, a doença até o século XIX era vista como um conceito unicausal. Somente 

a partir do século XX é que ela ganha novas conotações e passa a ser entendida como uma multicausalidade, 

4  Para uma reflexão sobre os conceitos que permeiam a história da saúde e sua relação com as doenças, ver: ARAÚJO, Avohanne 
Isabelle Costa de. Reflexões sobre história da saúde: desafios teóricos metodológicos e o surgimento da saúde em uma dimensão 
pública. In: Anais do VII Colóquio Nacional História Cultural e Sensibilidades Sertões: Corpo, Educação e Sociedade, 2017. Dispo-
nível em: http://cnhc.ufrn.br/wp-content/uploads/2019/11/anais_cnhcs_2017.pdf. Acesso em: 18. Jun. 2020.
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dado ao estudo de cada área do conhecimento5. O conceito de doença estaria intimamente ligado a um processo 

de movimento de ação-reação que ultrapassa o interior do organismo do sujeito e extrapola para o ambiente 

natural e social dos viventes (BERLINGUER, 1988). Assim, é evidente que a doença é um fenômeno plural, 

histórico e socialmente construído.

Arrazoar sobre o conceito de doença na sociedade é analisar os vários ângulos de contextos cotidianos 

de ação revestidos nas atividades socais em face a dominação e o poder (PINHEIRO, etal., 2004). Podemos 

refletir ainda, que o conceito de doença estabelecido pela medicina tem o poder, em conjunto com o Estado, 

de normatizar a sociedade. Esta normatização pode ser pensada a partir do momento que a doença adentra o 

cotidiano e o imaginário da população, na qual existe uma relação direta entre o adoecimento e a exclusão. 

Dessa maneira, cabe ao Estado criar um conjunto de normas que permitam minimamente os sujeitos sociais 

manterem a convivência em sintonia e evite os atritos. Mas, de que maneira o Covid-19 passou a atuar na 

sociedade? Quais os medos, as inseguranças? 

Partimos em um primeiro momento, seguindo o pensamento de uma paisagem do medo e posteriormente 

adentramos as normatizações frutificadas. O Covid-19 chega ao cotidiano das pessoas sem que estas estivessem 

preparadas para o novo vírus que passava a ser uma ameaça eminente, tendo em vista que, em sua consequência 

mais danosa, causa a morte. O tratar e o cuidar do corpo infectado requer medidas urgentes, todavia a medicina 

caminhava a passos curtos, haja vista, necessitava de um estudo profundo sobre o comportamento dessa nova 

doença. Logo, o medo do desconhecido foi gestando nos atores sociais promovendo a insegurança e o pavor 

da contaminação.

Nesse cenário caótico, a cultura ocidental apropria-se do medo para a produção de regras de convívio 

social, com o isolamento social e medidas protetivas a saúde, com o uso da máscara. Esta dita cultura promove 

diversos significados, por assumir diferentes feições e formas de existência. A mídia em sua predisposição de 

informar apresenta os impactos causados pelo Covid-19, estes revestidos em número de UTIS em seu limite, 

o medo de ir aos hospitais e contrair a doença e a mortalidade crescente pelos países. Dentro desta própria 

exposição percebemos o surgimento de duas novas culturas. A cultura da segurança marcada pela ciência e 

tecnologia que busca tratar da doença por meio de testes com medicamentos ou até mesmo a descoberta da 

vacina. No outro extremo temos a cultura do risco na qual tem como finalidade «vigiar», disciplinar os corpos 

para que estes adotem as medidas preventivas. Assim, o risco caminha como um elemento que adverte a 

população6.

5  Para a filosofia o conceito de doenças é múltiplos e predicativos do tipo de “está doente” e conforme a concepção de cada autor. 
Para uma discussão mais efetiva ver: HEGENBERG, L. Doença: um estudo filosófico. Rio de Janeiro: FIOCRUZ; 1998. Para a an-
tropologia a doença não inclui somente a experiência pessoal, mas também o significado que o sujeito social confere aos problemas 
de saúde. A doença pode, até mesmo, modificar a organização de uma sociedade para acolher o indivíduo doente, para uma discussão 
profunda, ver: HELMAN C. G. Cultura, saúde e doença. 2ª ed. Porto Alegre: Artes Médicas; 1994.
6  Para uma discussão pontual sobre as culturas que surgem em face a uma pandemia, ver: FERREIRA, 
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O Covid-19 reascende os estigmas e o imaginário do corpo doente e o preconceito com o infectado, 

um exemplo, desse imaginário de doenças foram as mazelas do período medieval no qual as pessoas tinham 

receio do outro. A lepra agia na percepção das pessoas como um elemento de desgraça, de maldição e que 

o doente deveria se manter isolado, afastado, marginalizado. O Covid-19 apresenta esta característica, para 

além das medidas sanitárias, o doente deve se conservar afastado e sua família passa ser vista com um perigo 

exponencial mesmo que não esteja contaminada. O Covid-19, nesse cenário, retoma medos vividos no passado 

e colabora com a concepção do imaginário da doença com base no suporte do medo e a estigmatização dos 

doentes e de seus familiares. Podemos perceber claramente, a presença do conceito de doença abordado por 

Helman (1994) nas teorias antropológicas. As significações do passado torna-se vivas no presente a partir das 

construções sociais vividas e experimentadas.

Tais reflexões enfatizam que as doenças caminham em conjunto com uma construção social e imaginária 

dos sentimentos de sofrimento, da experiência mórbida, do isolamento do doente, do excesso e indiferença 

com os que não estão saudáveis. Dessa forma, a cultura criada fornece os elementos para a normatização 

dos fenômenos corporais e, em particular, a doença e seus sintomas7. Assim, as doenças, por séculos, são 

correlacionadas aos medos sociais do contagio, da repercussão social e da insegurança. Nesse itinerário é 

válido pensamos como as pessoas percebem o Covid-19 em suas mentes?

Refletir sobre os medos que os humanos possuem é discutir o próprio processo de gestação da vida. É o 

medo da dor, do envelhecer, de morrer, e assim, são inúmeros os medo que poderíamos elencar, diversos receios 

que abrangem todas as faixas etárias e que levam as pessoas aos consultórios de psicólogos e psicanalistas. 

Assim, e como já abordamos, o medo é uma construção social e imaginária, e nesse contexto, o Covid-19 

passa a ser além de uma doença epidêmica, uma maleficência que altera as emoções e os sentimentos e que 

causa um estado progressivo de insegurança (DALGALARRONDO, 2006) capaz de adoecer os indivíduos. O 

Covid-19 ganha conotações extremadas, no momento em que, as pessoas passaram a alterar suas rotinas e ficar 

em suas casas com medo do invisível, do desconhecido. Claro que não podemos homogeneizar, cada pessoa, 

sente os efeitos psicológicos e sociais do Covid-19 em suas singularidades. Todavia, o novo vírus, afeta de 

uma maneira ou de outra, a vida pessoal e social de toda a população.

Nesse cenário de medo promovido pelo Covid-19 a saúde mental precisa de uma atenção especial, dado 

vista que, os indivíduos passam a ter sintomas secundários, em razão da insegurança, que a ameaça do vírus 

Vanessa Nolasco.Um percurso sobre a história da doença e dos medos sociais. História, Ciências, Saúde – 
Manguinhos, Rio de Janeiro.v.22, supl., dez. 2015, p.1774-1777. Disponível em:http://dx.doi.org/10.1590/
S0104-59702015000500015. Acesso em: 18. jun. 2020.
7  Para um aprofundamento sobre a temática das doenças em suas diversas temporalidades sugerimos a cole-
tânea de estudos presentes no livro: MONTEIRO, Yara Nogueira; CARNEIRO, Maria Luiza Tucci (Org.). A 
doença e os medos sociais. São Paulo: Fap-Unifesp. 2012.
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causa. O ator social pode desenvolver uma série de alterações como uma constipação ou diarréia, o aumento 

e dilatação dos vasos sanguíneos dado ao estresse vivenciado (DELUMEAU, 1989). E no extremo pode-se 

desenvolver fobias sociais como o medo do contato com outra pessoa, o medo de sair de casa ou entrar em 

uma loja8. Além das doenças psicossomáticas, como a angústia, marcada pelo mal-estar e males físicos como 

tremores nas pernas e dificuldade para respirar. Estaria o sujeito social amarrado em uma teia do desespero 

pela a ameaça do Covid-19 e as doenças psicológicas? Se em um primeiro momento podemos pensar que sim, 

veremos que o ser humano, também, possui a capacidade de se adaptar e entender as proporções que o cercam. 

A hora é de reflexão e ação para seguir em meio a pandemia que se instaurou na sociedade.

Podemos ponderar que passado os dias e, até mesmo, os meses as pessoas passaram a acomodar e 

assimilar os efeitos do Covid-19 e começaram a reestruturar e reorganizar suas vidas em meio aos cuidados 

que o vírus necessita. Assim, seguimos com o pensamento do estudioso Dalgalarrondo (2006) no qual coloca 

que o medo faz parte das pessoas, mas que passado algum período o ser humano consegui estabilizar suas 

emoções, diminuindo ou até mesmo extinguindo o medo. No caso, do Covid-19 o medo não foi extinto, 

todavia, o medo passa a ter novas significações é ele que faz as pessoas manterem as medidas protetivas a 

saúde, o medo da contaminação. Porém, a paisagem do medo passou a ser ressignificada e os sujeitos sociais 

adaptaram suas vidas, trabalhos e rotinas ao cotidiano do lar. 

Como as pessoas passam a viver de maneira a se adaptar ao novo contexto, as empresas, o comércio 

e a educação passaram por este período de reorganização e seguiram a caminhada junto aos efeitos e novos 

desafios impostos pelo novo Coronavírus. Logo, como o pensamento infere sobre o corpo e as emoções, como 

bem saliente Damásio (2004), os fenômenos mentais agem sobre o novo ser humano, de modo, a prepará-lo 

para tomar as rédeas de sua rotina e reelaborar suas metas e objetivos.

Volto o nosso olhar ao cenário da educação que em frente ao número de pessoas infectadas no Brasil, 

teve seu primeiro impacto, com a suspensão das aulas no mês de março do corrente ano, no qual não houve um 

indicativo anterior do que teríamos que parar com as aulas presenciais. Assim, como os próprios indivíduos 

tiveram um tempo para assimilar o Covid-19, as instituições de ensino, dentre suas particularidades, tiveram 

que pensar novas formas de ensino, de aprendizado, de técnica e manter o desenvolvimento educacional em 

nosso país. Vale ressaltar que, as práticas adotadas, até então, estão em construções seguindo as orientações 

nacionais e o debate público educacional brasileiro.

Em face aos imensos e inúmeros desafios que o Covid-19 vem suscitando, a educação não tem ficado 

8  Para uma abordagem mais enunciativa sobre a psicologia do medo, ver: D`ELLA, Karla Alessandra de Amorim. Uma abordagem 
psicológica sobre o Medo. Disponível em: https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/psicologia/uma-abordagem-
-psicologica-sobre-o-medo/49333. Acesso em: 18. Jun. 2020.
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de fora, dada aos modelos educacionais adotados por anos no Brasil com o ensino presencial, em especial, no 

tocante ao ensino básico. Nesse contexto, com o isolamento social mensurado as escolas sejam elas públicas, 

sejam elas particulares foi necessários se pensar novas formas do ensino. Nesse sentido, existe um grande 

esforço por parte daqueles que compõem o sistema educacional em fornecer respostas à educação e ao ensino 

em um curto período de tempo. As investigações que são tecidas, aqui, estão longe de ser um modelo acabado, 

apenas a impressão vivenciada, até o momento, por uma professora da educação básica que em conjunto com 

seus colegas vivem o ensino em meio à pandemia.

2- A educação básica frente ao Covid-19: novos desafios, novas perspectivas 

A pandemia do Covid-19 trouxe imensos desafios ao funcionamento dos países e do mundo com 

um todo. Os setores foram afetados, a partir das medidas de proteção a saúde, com vista à diminuição da 

contaminação. Dentro desta perspectiva a educação, também, passou por consequências. A primeira delas 

diz respeito ao isolamento social e como resultado, temos o fechamento das escolas públicas e particulares, 

com a interrupção das aulas presenciais. E agora como continuar com o ano letivo e evitar perdas efetivas 

na aprendizagem dos alunos? Como manter a rotina escolar? Quais os meios viáveis para continuar com 

uma educação de qualidade que possibilite a formação do cidadão crítico reflexivo? Estes foram alguns dos 

questionamentos que se faziam os educadores, gestores, família e alunos.

Diante desse contexto, e pensando a médio prazo, foi possível perceber que o ensino poderia ocorrer 

por meio do ensino não presencial nas escolas, mesmo que fosse preciso uma reorganização de estrutura e 

de formato das aulas. Assim, como os efeitos vividos pelos indivíduos causados pelo impacto do Covid-19, 

as instituições escolares tiveram que parar, refletir, acomodar e assimilar os caminhos mais adequados para a 

prática do ensino não presencial e que este obtivesse uma boa resposta aos educandos. 

Neste caso, parto do meu lugar de fala e discussão da experiência empregada, até o momento, o Colégio 

Diocesano Seridoense, situado no município de Caicó, Estado do Rio Grande, sendo um colégio particular 

em que preza por ensino eficiente e consciente de suas responsabilidades. Em face do isolamento social e do 

fechamento das aulas presenciais foi necessária medidas rápidas para que os estudantes não tivessem perdas 

significativas em sua aprendizagem. Para tanto, o Colégio, logo, pensou em aulas remotas e para preparar 

o sistema da referida instituição foi necessário passar quinze dias adaptando e equipando as salas de aulas 

com os dispositivos para as gravações das aulas, como também, capacitando os professores para o ensino 

não presencial. Posteriormente, passamos a funcionar com as aulas não presenciais, seguindo as normativas 

determinadas pelo poder público, face a Secretaria de Educação, do citado Estado.
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Isto posto, volto a salientar que este é um relato de experiência direcionado aos anos finais do ensino 

fundamental I e os anos iniciais do Ensino Fundamental II, do componente curricular de História, apesar que, 

a estrutura do ambiente em termos de gravação de aula e suporte tecnológico utilizado é comum aos demais 

componentes curriculares. Nesse sentido, esta comunicação visa contribuir com as discussões e as metodologias 

utilizadas nas aulas do ensino não presencial que acontece por todo o Brasil, guardada as particularidades de 

cada comunidade e realidade social.

A partir desse momento, lançamos como estratégias para o ensino não presencial o desenvolvimento do 

nosso sistema de ensino, no qual comporta todos os alunos e todos têm acesso pelos meios tecnológicos, sendo 

eles: computadores, celulares, tabletes, entre outros, notebook. Posteriormente, nós professores passamos a 

gravar as vídeos-aula com os conteúdos programados para cada bimestre. Estas aulas são inseridas no nosso 

sistema e os alunos assistem de suas casas, de maneira que, existindo alguma dúvida os alunos podem entrar 

em contato com os professores pelo mesmo sistema que armazenou a vídeo-aula, tendo em vista que foi 

programada pela equipe pedagógica a mesma quantidade das aulas presenciais para os alunos retirassem suas 

dúvidas com os professores via chat on line, como, podemos observar, na imagem a seguir:

Foto da vídeo-aula de História, com a professora Ariane Pereira e do  chat on line. Fonte: Acervo pessoal da 
pesquisadora

Dessa forma, os alunos mantêm o contato com o professor e seus colegas por meio do chat on line, 

em seus horários determinados previamente, e repassado aos alunos e as famílias. Posteriormente, além das 

vídeos-aula e dos chats on line, dispomos de as atividades didáticas realizadas pelos próprios alunos, com a 

realização de fóruns, questionários e as atividades dos livros de cada componente curricular, como podemos 

verificar a seguir:
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 Foto da atividade de História no Fórum. Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora

Como podemos perceber os professores tinham acesso à realização das atividades dos alunos por 

meio das fotografias que os mesmos enviavam para os docentes via o fórum de cada componente curricular. 

Assim, os professores corrigiam e devolviam aos alunos suas atividades, com orientações, e assim, o ensino/

aprendizagem se fortalecia. Mas, havia aqueles alunos que não tinham acesso ao material pelo computador, 

utilizavam apenas o celular, o que fazer para incluir este aluno em sua realidade? Seguindo as normativas e 

orientações públicas nenhum aluno poderia deixar de realizar suas atividades por falta de acesso, assim, a 

instituição educacional disponibilizou o material impresso para os pais ou responsáveis vissem buscar e levar 

até o jovem estudante, posteriormente, o material voltava para o Colégio e os professores faziam as correções. 

Entendemos que mesmo a “distância” a atuação dos professores é fundamental para o desenvolvimento 

da aprendizagem dos discentes e para tanto, o trabalho do professor tem papel significativo no bom 

funcionamento do ensino não presencial, sendo o educador responsável por acompanhar, orientar e sanar 

as dúvidas dos discentes. A figura do professor é o norte para que os alunos continuem com sua rotina de 

estudo e seu comprometimento. Nesse sentido, o Colégio Diocesano Seridoense criou uma rotina tanto para 

os alunos quanto para os professores em relação à realização das aulas. As aulas foram divididas em módulos, 

um módulo equivale a quinze dias de aulas e dispunha de determinados componentes curriculares. No módulo 

subsequente ocorrem os demais componentes curriculares que não estava no módulo anterior. Dessa maneira, 

os alunos criaram suas rotinas de estudo e os professores gravavam suas aulas quanto não era o período de seu 

módulo.
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Para que os professores fossem capacitados com a experiência das aulas não presenciais, tivemos 

orientações por estudiosos e pesquisadores da área da educação que gravaram vídeos e nos deram sugestão de 

como montar nossas vídeos-aulas de forma a prender a atenção do aluno e tornar o conteúdo mais prazeroso, 

como também, evitar aulas extensas que fizessem com que os alunos perdessem o interesse. Ademais, o 

sistema utilizado pela instituição de ensino é de fácil manuseio tanto para os professores, quanto para os alunos 

assistirem e postarem suas atividades. Estas atividades podiam ser desenvolvidas por meio da fotografia, do 

uso do vídeo ou de algum anexo que os alunos desejassem enviar. Assim, o próprio sistema, sendo de fácil 

manuseio, evitou as dificuldades de adaptação, como é uma das preocupações quando se pensa em trabalhar 

com o ensino remoto e aulas não presenciais.

Diante do cenário do trabalho usando as mídias e as telecomunicações, pensamos e planejamos uma 

adaptação ao tocante aos horários dos chats, tendo em vista a realidade de muitas famílias, que além de ter 

mais de um filho estudando no Colégio, existe os membros da família que necessitam trabalharem home office 

e precisam de computadores e equipamentos. Desta forma, os chats do Ensino Fundamental I foram colocados 

no turno vespertino e os chats do Ensino Fundamental II no horário matutino, tendo como objetivo proporcionar 

uma melhor inclusão entre as atividades escolares desenvolvidas pelos alunos e as ações realizadas pelas 

famílias. Uma das questões que vem sendo discutida, atualmente, para o problema da educação não presencial 

é justamente a falta de acesso por parte dos estudantes aos recursos tecnológicos (GONÇALVES, 2020). 

Neste sentido, foi pensado e gestado estratégias por parte da equipe pedagógica para que fossem minimizados 

estes entraves. Para o bom funcionamento dos direcionamentos pedagógicos continuamos a realizar nossas 

reuniões, por meio de recursos on-line, com o uso dos aplicativos Zoom e Meets, como podemos ver a seguir:

Foto da reunião dos professores com a equipe pedagógica da instituição de ensino. Fonte: Acervo pessoal da 
pesquisadora
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Podemos perceber que a interação entre professores e equipe pedagógica torna-se essencial para 

avaliarmos nosso trabalho que vem sendo desenvolvido a três meses, como também, pensar novas formas 

de ações que possam contribuir para o ensino/aprendizado por meio das aulas não presenciais. Além das 

orientações e debates pedagógicos, torna-se primordial caminhar com o nosso setor de psicologia para que 

possamos acomodar as angústias e aflições no nosso Eu interior e caminhar com nosso trabalho de forma 

saudável e com objetivos claros. Dessa maneira, também temos reuniões on line com a equipe do setor de 

psicologia do Colégio para discutimos e avaliarmos como cada professor se sente em meio ao contexto da 

pandemia. E temos os direcionamentos para que possamos manter nossa saúde mental estável e fortalecida. 

Os desafios são inúmeros, mas um bom diálogo vai sanando parte das preocupações e incertezas. Outro fator 

que enobrece o ensino não presencial é a boa relação família/escola, na qual a primeira age enquanto parceira 

da segunda e ambas promovem uma aprendizagem significativa.

A relação família/escola é indispensável não somente neste momento de pandemia e de aulas não 

presenciais, ela é salutar para que os discentes percebam que ambas as esferas desejam que eles consigam atingir 

um desenvolvimento pleno em sua aprendizagem. Todavia, com as aulas não presenciais esta parceria torna-se 

essencial, pois é imprescindível o acompanhamento dos pais ou responsáveis para que as crianças consigam 

exercitar os conteúdos estudados. Ademais, considerando o nível de ensino, e aqui, estamos tratando do Ensino 

Fundamental os alunos dependem da orientação do adulto para desenvolver bem suas atividades utilizando do 

suporte tecnológico. Podemos pensar que, este também é um momento importante para o fortalecimento da 

relação familiar, na qual toda a família se envolve, troca ideias e promove um conhecimento sistematizado, 

além de ser um momento prazeroso entre ambos os envolvidos. Mas, o ensino não presencial ficaria relegado 

apenas ao ambiento das vídeos-aula, realização de atividades teóricas e manuseio das tecnologias? Percebemos 

que o ensino remoto pode promover a prática dos conhecimentos apreendidos.

3- A diversificação da aprendizagem no ensino não presencial: uma experiência particular

Ao refletir sobre o ensino com aulas não presenciais, podemos pensar que existem diversas maneiras 

de estimular o conhecimento, para além, de vídeos-aulas ou a realização de tarefas teóricas. As atividades 

práticas surgem como uma pontecialização da aprendizagem, além de motivar os alunos para que aconteça 

uma aprendizagem significativa. Assim, o ensino não presencial seria uma forma da continuidade da rotina 

de estudo e prática da aula presencial. Neste caso, as aulas remotas teriam um passo a passo definido com: 

vídeos-aula e atividades teóricas e, por fim, a motivação ao aluno em colocar seu conhecimento aprendido 

em prática, como bem coloca Santos (2008) a aprendizagem significativa acontece em etapas que passa pelo 

interesse, habilidade, motivação e compartilhamento da experiência desenvolvida.
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Nesse contexto, passamos a refletir que, as aulas não presenciais nos permitiam continuar com as 

atividades práticas, as quais os alunos estavam acostumados a desenvolver no ensino presencial, sendo um 

meio motivador e formador de uma aprendizagem efetiva. Claro que, esta percepção não aconteceu de imediato 

foi preciso à acomodação e assimilação, por parte da professora, para que esta percebesse que o sistema do 

Colégio oportunizava que seus alunos colocassem o seu conhecimento aprendido em prática e aquele pudesse 

chegar até a professora, por meio de imagens (fotografia dos experimentos) ou através dos vídeos. Assim, 

a professora lançou mão do conteúdo estudado e disseminou um desafio para que os alunos fizessem uma 

representação prática do conteúdo aprendido. A experiência aconteceu com as turmas dos quartos anos aos 

sétimos anos9 do Colégio Diocesano Seridoense. 

Os alunos das turmas dos quartos anos estavam estudando sobre os povos primitivos que ocuparam 

a América e como estes conseguiram se organizar e desenvolver um sistema econômico, político e cultural 

próprio. Além de conseguir ressignificar o espaço no qual vivia por meio de construções. Nesse sentido, foi 

peço aos alunos que após assistirem o vídeo- aula, realizassem suas tarefas teóricas, produzissem um objeto – 

templos, pirâmides, vasos de cerâmica, alimentos e animais– que representasse a cultura dos povos primitivos 

que ocuparam a América. Nesta atividade os discentes iam confeccionar o objeto que mais chamou sua atenção 

dentro da cultura dos primeiros povos da América simbolizando a multiplicidade cultural existente entre os ditos 

povos e suas formas de perceberem o espaço que os cercavam, mesmo que em alguns momentos, existissem 

as similitudes. Logo que, a produção fosse realizada os alunos deveriam postar no fórum de atividades sua 

fotografia com o objeto construído, como podemos observar a seguir:

Foto dos alunos com sua produção sobre as primeiras civilizações da América.  Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora

9   Vale ressaltar que as turmas citadas todas elas são duplas, ou seja, na instituição funciona com duas turmas 
em cada ano de ensino.
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A partir das fotografias postadas e dos objetos produzidos pelos alunos percebemos que esta foi 

uma atividade bem aceita, considerando que, os alunos não postaram apenas uma fotografia, mas alguns 

deles, inseriram mais de uma fotografia demonstrando o passo a passo da realização da construção do seu 

objeto. Neste sentido, o desenvolvimento prático do conhecimento ajuda e promove o processo de interação, 

apropriação e a ampliação de conceitos científicos por parte dos sujeitos. Os discentes saem apenas do olhar 

teórico e imaginativo para a aprendizagem concreta. Ademais, a atividade prática dentro do contexto do 

Covid-19 contribui para que os pais fortaleçam sua relação emocional com os filhos, tendo em vista, que os 

alunos dos quartos anos necessitam da ajuda dos familiares para realizar suas atividades. Assim, a atividade 

prática permite o envolvimento da família na educação das crianças e cria um ambiente aconchegante e, por 

assim dizer, diminui os impactos mentais e psicológico entre os sujeitos, sendo um momento de criação e 

ressignificação familiar e das práticas educativas.

  Os alunos dos quintos anos estavam estudando as primeiras civilizações que ocuparam o crescente 

fértil, com um olhar voltado, para a sociedade do Egito Antigo e, como tal, os significados religiosos, políticos 

e econômicos que dispunha a dita sociedade. Ademais, os alunos estudaram o viver e o morrer para os 

egípcios e para tanto, discutimos que a morte era um momento em que simbolizava uma efetivação do poder e 

estratificação social, haja vista que, poucos poderiam ser sepultados nas pirâmides e ter o corpo revestido pelo 

processo de mumificação. Dessa maneira, e seguindo, a orientação de estudo do material havia uma pesquisa 

sobre o processo de mumificação dos corpos. Assim, foi solicitado que os alunos colocassem em prática o 

processo de mumificação empreendido pelos egípcios. Para tanto, os alunos deveriam fazer sua pesquisa sobre 

o processo de mumificação e, em seguida, colocar em prática utilizando de um boneco de plástico, fazer a 

limpeza do corpo do mesmo, passando óleos corporais e, por fim, envolvê-lo em ataduras e guardar em uma 

caixa simbolizando o sarcófago. Posteriormente, os discentes deveriam postar sua produção no fórum do 

sistema do Colégio destinado as atividades realizadas, utilizando da fotografia, como podemos observar na 

imagem a seguir:
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Foto dos alunos com sua produção sobre o processo de mumificação egípcia.  Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora

Mediante a realização da atividade prática podemos averiguar que os alunos demonstraram interesse pela 

aprendizagem prática, no tocante que, além da fotografia requisitada, os mesmos fizeram vídeo evidenciando 

como realizaram suas atividades, assim, compreendemos que os conhecimentos aprendidos de forma teórica 

foram transconfigurado para a prática demonstrando uma aprendizagem coerente e satisfatória, dado visto 

que, o experimento se tornou algo rodeado de expectativa e curiosidade e que promoveu uma aprendizagem 

sistematizada e a resolução da situação problema de alinhar o conhecimento teórico com o prático. No 

contexto, do isolamento social, dado ao novo coronavírus, e a preocupação com o ensino-aprendizagem de 

forma remota, diante de uma perspectiva que pode acarretar a redução de estímulo para o desenvolvimento 

cognitivo e socioemocional, percebemos, no entanto, que as atividades práticas promovem um estímulo aos 

alunos em face do desafio de produção. As atividades práticas cumprem o papel de estratégias de ensino que 

incentivam e apóiam o ensino não presencial.

Os alunos do sextos anos do Colégio Diocesano Seridoense estavam estudando o surgimento das 

primeiras civilizações sedentárias e suas organizações em torno dos rios, daí serem consideradas civilizações 

hidráulicas, mesmo nesse contexto, cada civilização possuía sua maneira de perceber o mundo e empregar 

suas marcas na espacialidade geográfica. O rio era o elemento dinamizador das civilizações do Egito e da 

Mesopotâmia, estas foram os dois primeiros povos que os alunos passaram a gestar conhecimento sobre 

sua cultura e modo de viver. Nesse sentido, após as discussões teóricas foi implementado como atividade 

prática que os alunos confeccionassem um objeto – templos, pirâmides, rios, deuses – que represente a cultura 

dos povos do Egito ou da Mesopotâmia. Os objetos poderiam ser feitos, em desenho, pintura, entre outros, 
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maquete para que os discentes demonstrassem a compreensão básica dos conceitos apreendidos. Assim, os 

alunos realizaram sua tarefa, como podemos observar a seguir:

Foto dos alunos com sua produção sobre as primeiras civilizações hidráulicas do Oriente.  Fonte: Acervo pessoal da 
pesquisadora

Pela imagem anterior, podemos mensurar que a atividade foi desenvolvida com esmero e dedicação. 

O que demonstra que os alunos, mesmo em aulas não presenciais, conseguem pensar, refletir e resolver 

situações-problemas, além de demonstrar uma resposta satisfatória a investigação científica e desenvolver 

suas habilidades, utilizando da criatividade e do entendimento dos conceitos básicos de cada sociedade do 

período antigo. Dessa maneira, os alunos aprenderam o conhecimento o científico e por meio da prática, 

souberam a aplicar os conceitos e entender como cada sociedade se organizava com em torno de seus templos, 

dos elementos econômicos e dos ambientes culturais. Ademais, percebemos a grande participação dos alunos 

através da postagem de suas fotografias, aqueles se sentiram desafiados e estimulados a desenvolverem outra 

forma de atividade que proporcionava a aprendizagem significativa.

Os alunos dos sétimos anos da referida instituição vinham entendo a formação da Idade Moderna 

e como esta, modificou as estruturas sociais, econômicas e políticas da Europa, a partir, do momento do 

renascimento do comércio e do crescimento das cidades em detrimento do espaço rural da época medieval. 

Nesse contexto, surge a figura do rei como aquele que tinha domínio sobre um dado território e agia como 

poder supremo em sua sociedade, ditando normas e esperando comportamentos. Todavia, este poder do 

rei encontrou, muitas vezes, a apoio na burguesia que era detentora de uma boa situação econômica e que 

promovia apoio ao rei em troca, justamente, de benefícios para suas atividades comerciais. Não é estranho 

pensar, que nesta época “moderna”, os objetos tinham seu poder e significado e aqueles que estavam próximo 
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a estes objetos apresentavam uma distinção social e desfrutava de privilégios.  Nesse sentido, e ao estudar os 

símbolos do poder real do período da Idade Moderna, os alunos foram estimulados a realizaram uma atividade 

prática com vistas, confeccionar um objeto – espada, coroa, palácios, vestimentas reais, joias – que represente 

a cultura da centralização de poder nas mãos do rei. Os objetos poderiam ser feitos das diversas formas que os 

alunos encontrassem, por meio de esculturas, de maquetes, ou até mesmo, de desenho. Assim, eles atrelaram 

o conhecimento teórico ao prático e produziram uma infinidade de elementos reais, como podemos verificar 

a seguir:

Foto dos alunos com sua produção sobre os símbolos do poder real na Idade Moderna.  Fonte: Acervo pessoal da 
pesquisadora

Interessante perceber o quanto a atividade foi significativa e ressignificante no cotidiano dos alunos 

eles puderam até mesmo utilizar de uma caixa de pizza para compor um escudo de guerra que estava atrelado 

à proteção do Estado Nacional Moderno. Foram além, e introduziram os recursos tecnológicos em sua 

confecção de objetos, com o recurso visual se fizeram reis, com vestimentas e instrumentos de poder real. 

A capacidade e criatividade dos alunos foram excepcionais, mas soma-se a isto, o fato deles pesquisarem 

e encontrarem novas formas de entender o poder dos elementos para a Idade Moderna e principalmente 

exercitar o conhecimento aprendido. Nesse sentido, é notório que houve uma exercitação ao pensamento 

lógico e investigativo, resultando em habilidade de observação, reflexão, comunicação, ação e criação, sendo 

elementos indispensáveis ao processo dinâmico do ensino-aprendizagem. Estas habilidades são importantes 

a vida dos indivíduos, sendo solicitadas em várias ocasiões sejam elas profissionais ou sejam elas pessoais.

A experiência com o ensino básico nos leva a pensar, segundo Giordan (2003) que a atividade prática 



 

 REVISTA BARBANTE - 30

possui um caráter lúdico, motivador que perpassa pelos sentimentos dos educandos e, como tal, promove um 

melhoramento na capacidade de aprendizagem, tendo em vista que, o indivíduo é envolvido no conhecimento, 

de tal maneira, que é capaz de criar novos saberes e percepções. O aluno passa a fazer demonstrações práticas 

como certos processos ou fenômenos que estavam relegados a teoria.  Nesse sentido, entendemos que a aula 

prática contribui para o ensino não presencial, considerando que é uma maneira dos discentes interagirem com 

os instrumentos e processos característicos que já acontecia na aula presencial. Notamos o contexto da aula 

prática como uma estratégia que tem como funcionalidade tornar a aprendizagem mais atrativa e relevante 

para os aprendizes10. No exercício da aprendizagem significativa arrazoamos que o professor deve ter um olhar 

voltado para a teoria e prática, na qual uma complementa a outra e promove um conhecimento de qualidade e 

satisfatório. O aluno deve ser líder de seus pensamentos e ações, por meio de uma reflexão crítica e reflexiva, 

na qual o discente seja sujeito de conhecimento e ações.

4- Considerações Finais

Ao refletimos sobre uma pandemia arrazoamos que esta encontra-se inserida nas mais diversas 

temporalidade e são frutos de incertezas, medos, temores na vida do homem. A cada período histórico as 

doenças surgem nas sociedades e altera o modo de vida das pessoas, todavia o agente social precisa-se 

adaptar e conviver com as aquelas, superando angústias e frustrações. Assim, o conceito de doença sai de uma 

realização puramente patológica e ganha novas conotações frente às ciências humanas e sociais11.

Nesse panorama, percebemos que a ação do Covid-19 chega a vida das pessoas, no ano de dois mil e 

vinte, sendo agente de insegurança, pânico, dor e sofrimento. O cotidiano humano foi modificado e as medidas 

sanitárias visam diminuir a contaminação, mas ao passo que segue os dias e meses, os mesmos indivíduos que 

encontravam angustiados, passam a assimilar os feitos do novo coronavírus em sua vida, tomando um novo 

posicionamento e decorrem a reorganizar o dia-a-dia de modo a se adaptar a conviver com o Covid-19.

O cenário epidêmico afetou a vida dos indivíduos e o ambiente escolar, neste sentido, a educação teve 

que se reorganizar em seu ensino para manter a aprendizagem satisfatória dos alunos, utilizando para isto, 

do ensino remoto que surgiu em meios a dúvidas e questionamentos, mas como uma forma essencial para 

continuar com o desenvolvimento das atividades escolares. Assim, gestores, professores, alunos, pais e a 

sociedade em geral, conseguiram em poucos dias promover uma resposta significativa ao tocante a educação, 

10  Para uma discussão mais efetiva sobre a significância da aula prática, ver: PAGEL, Ualas Raasch.; CAMPOS, Luana Morati.; 
BATITUCCI, Maria do Carmo Pimentel. Metodologias e práticas docentes: uma reflexão acerca da contribuição das aulas práticas 
no processo de ensino-aprendizagem de biologia. Experiências em Ensino de Ciências, V.10, No. 2, 2015. Disponível em: http://
if.ufmt.br/eenci/artigos/Artigo_ID273/v10_n2_a2015.pdf. Acesso em: 20. Jun. 2020.
11   “Uma concepção ainda mais abrangente é a de doença sociossomática, isto é, a visão da doença como uma conjugação de 
fatores originados do corpo, da mente, da sua interação e da interação também com o ambiente e o meio social” (CASTRO et al, 
2006. p.41).
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cabe a todos nós continuarmos mantendo uma educação com vista à defesa dos direitos humanos e o pleno 

desenvolvimento do educando.

Os desafios em face ao ensino não presencial são inúmeros, mas com esforço das famílias e educadores 

podemos obter dados significativos na aprendizagem. Podemos perceber que por meio de estratégias consciente 

para o ensino remoto podemos fortalecer a aprendizagem. As atividades práticas surgem, nesse contexto, como 

um meio de estimular os alunos em seu saber, potencializando as aulas e atividades teóricas que são elaboradas e 

implementadas via os recursos tecnológicos. Descartamos a solidariedade e a persistência enquanto elementos 

essenciais para manter a relação aluno-professor-família em consonância com os objetivos de uma educação 

de qualidade.

Percebemos por meio de nossa experiência educativa, no Colégio Diocesano Seridoense, que aulas não 

presenciais apresentam uma resposta satisfatória a uma aprendizagem de qualidade. Para tanto, é indispensável 

à parceria entre a instituição e a família para que o ensino remoto funcione bem. É evidente que temos muito 

a refletir, aprender, discutir e elaborar novas estratégias de ensino, mas diante da eminência de uma resposta 

rápida aos efeitos do Covide-19, estamos obtendo resultados significativos na aprendizagem de nossos alunos.
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NOS VERSOS DA MEMÓRIA, NAS ESTROFES DO SERTÃO, A BALANÇO DO NORDESTE É 
MEU REFRÃO

Fabiana Lisboa Ramos Menezes1 (UFS)

O estudo propõe em versos apresentar
Resgate dos costumes do povo acolá

Considerando o firme auxílio da memória
Tem por objetivo falar sem demora

Da tradição de quadrilhas
Que em toda festa junina

É componente integrante da nossa história

Pedi auxílio aos teóricos da cultura
Que se dedicam a fazer literatura

Cascudo (2005) cedeu do folclore o Dicionário
Halbawchs (1990) nos traz o enfoque comunitário

Morigi (2002), hibridização
Neto (2008) e Castro (2012), transição

Chianca (2007) e Cavalcanti (2013), feito identitário

Nesses versos prosarei cantando minha infância
Rememorando festejos na contradança

Mãos dadas a um par nos velhos tempos de escola
No chão batido com um céu de bandeirolas

Quando a voz de um marcador
Ordem de maior valor

Era o comando da narração de uma história.

Ciente que deve ser uma dissertação
Busquei em frases traduzir tanta emoção

Apresentar ideias com maior destreza
Cada parágrafo escrito só me vinham incertezas

Desculpe-me à academia
Por toda essa cantoria

Rendi-me ao cordel com toda sua proeza.

E antes que corrijam a subjetividade
Cobrando da autora o tom de neutralidade
Revelo a todos vocês sem nenhum receio

Por minha posição eu pago qualquer preço
Que o muro da isenção
Eu pulei na contramão

Em primeira pessoa afirmo sem aperreio.

Recorrerei ao estudo social da memória
Ligado aos fundamentos da história

“Respeitar as diferenças das sociedades
Como as fases de transição da oralidade

E sobre o tempo abordando
retraindo e transbordando”

1  Professora da rede municipal de Umbaúba (SE) e da rede estadual de Sergipe desde 1998. Graduada em Letras (2002), Mestra em Letras(2016) 
e doutoranda em Letras pela Universidade Federal de Sergipe.
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Le Goff 2nos brinda com sua racionalidade.

Segundo Halbwachs3 são lembranças construídas
Memória individual vem da coletiva
Edificando um quadro vivo e natural

Reencontrar a imagem do passado imortal
A história que é vivida
É diferente da escrita

Supera o que era abstrato e superficial.

Festas realizam-se paralelas à vida
Com alteridade no mundo onde a ordem se vinga

Toda festa é um todo e universal da cultura
Traz o próprio do homem na oral literatura

Escárnio, riso, euforia
Contexto de cada dia

Legitimidade em perfeita arquitetura (CAVALCANTI4)

Festa junina e hibridização cultural
Formar os jovens, eis sua função social

Quantas nos definem em suas manifestações
Realiza o povo em suas comemorações

A festa e a fé se confundem
O sagrado e o profano se unem

Celebram colheitas de tantas emoções (MORIGI5)

Adentro no assunto que me propus tratar
Capturar no tempo em instante singular
Festas de ruas que nos faziam sonhar

Que o ano corresse léguas pra junho chegar
Uma pequena cidade

Tão rica em festividade
Por jovens dançantes sua história recriar

Entre as umbaubeiras folia se via
No frio do mês de junho a multidão fervia

Desde o mês de São José que o milho é esperado
Material da canjica e na fogueira assado

Na vitrola já tocava
Baião de Luiz Gonzaga

Costurando arte no pano quadriculado

O espírito junino invade os estudantes
Escolas viram palcos cheios de brincantes
E os dançarinos vão logo se organizando

Listar passos da dança está em primeiro plano
É a hora em que o olho brilha

Vamos ensaiar quadrilha
2   LE GOLFF, Jacques. História e Memória. Ed. UNICAMP: Trad. Bernardo Leitão [et.al] Campinas, 1990.
3   HALBAWCHS, Maurice. Memória Coletiva. Vértice, São Paulo, 1990.
4    CAVALCANTI, Bruno César. Novos lugares da festa – tradições e mercados. In: Revista Observatório Itaú Cultural. Nº 14,mai/2013. Itaú 
Cultural, 2013. 
5    MORIGI, Valdir. Festas juninas: Hibridismo Cultural. In: Cadernos de estudos Sociais – Recife, vol.18, nº 2, p.251-166, jul/dez 2002
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Porque a festa de São João está quase chegando

Na rua principal tinha um clube afamado
Um salão de festa que em junho é disputado
Não é que o dono vem a ser um sanfoneiro

Muito conhecido no território inteiro
Pelo nome de Zetinha
Que o seu salão enchia

Sempre pra festejar Antônio, João e Pedro

Pra amansar a disputa do salão apertado
Espaço erguido pro festejo esperado

Para caber gente a rua teve que fechar
E o Brás viu erguido seu primeiro arraiá

Na casa de Zé Badinho
Fez-se o forró genuíno

Na sombra da avenida do jequitibá

Expandindo a alegria das festas juninas
E outra casa de festança já se ouvia 

Começa com o barco de fogo a encantar
Novo tempo abria as portas ao zabumbar

Era um quarteirão inteiro
Dando Salva6 aos forrozeiros

Por toda a extensão da rua do Arauá

Enquanto o povo se dividia no forró
Movimentando as ruas numa beleza que só
Calçadas são palcos de artistas amadores

Que dançavam ao som de autênticos cantores
Xaxado, baião ou xote

Todos mostravam seus dotes
E ariando a fivela descobriam amores

Com incerto tempo alguma coisa mudou
No entanto outro arraiá, a tradição honrou

Num canto da cidade ficou conhecido
Mantinha o mesmo padrão dos trios nordestinos

Fechando Em chave de ouro
O arraiá Aquilo Roxo

Marca a transição a um novo estilo junino

E com as mudanças o forró ocupa a praça
Telha de bandeirola e paredes de casas

Trios viram bandas pra multidão embalar
O forró ganha energia no anfiarraiá

E um balanço moderno
Forrozando a céu aberto

Até o galo dançando esquecer de cantar

“As festas em grandes proporções demográficas
 Alcançar força econômica e midiática

6    Zetinha, Zé Badinho e Salva eram os donos dos arraiás que eram gratuitos a toda população.
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Aponta para um traço pós-industrial
Trilha simbólica, caráter nacional

De curtição coletiva
E reuniões festivas”

Cavalcanti7 em sua análise cultural

Ainda sobre os novos lugares de festas
Castro8 nos explica, em sua obra manifesta
“São João de casa não deixou de acontecer

Famílias unidas pra fogueira acender
Mas o espaço da feira

Mercados e praças inteiras
Pontos de encontro para o momento viver.

Tem milho, fogueira e o expressivo forró
Grupo de danças unidas em um a só
Matuta, estilizada ou de competição

Enche os olhos e conquista seu coração
Quando tudo se ilumina
Vem a quadrilha junina

E haja coragem pra aguentar tanta emoção

Nasceu na nobreza a dança palaciana
Nos salões da corte, categoria urbana

É preferida pela sociedade inteira
Sendo em cinco partes vibrantes e ordeiras

Que foi popularizada
Pelo povo transformada (CASCUDO9)
E cujo protocolo é saber ser festeira.

A quadrilha matuta é o referente teórico
Recorte estético, temporal e simbólico (NETO)10

Passou do espaço urbano para o interior
A uma caricatura agrega-se valor (CHIANCA)11

Sem a forma cortesã
No balancê de manhã

Longe dos abastados mais nobre ficou.

Como tudo a quadrilha foi se transformando
Cenários, enredos e o público aumentando

A estilizada já conquistou seu espaço
Recria e inova num ritmo alucinado

Elaborada a pesquisa
Na estética e na política

Estilistas, dançarinos sofisticados (MELO)12

7   Ibidem, p.12.
8    CASTRO, Janio Roque de. Da casa à praça pública: a espetacularização das festas juninas no espaço urbano. EDUFBA: Salvador, 2012
9    CASCUDO, Luís da Câmara. Dicionário do Folclore Brasileiro. Col. Terra Brasilis: Ediouro – 10ª ed. São Paulo, 2005, p.745.
10   NETO, Hugo Menezes. O Balancê no Arraial da Capital: Quadrilha e Tradição no São João do Recife. Dissertação de mestrado: UFPE.
PPG Antropologia. Recife, 2008, pg.13
11   CHIANCA, Luciana. Quando o campo está na cidade: migração, identidade e festa. SOCIEDADE E CULTURA, V. 10, N. 1, JAN./JUN. 
2007, P. 45-59. Disponível em file:///C:/Users/FABIANA_1/Downloads/1722-Texto%20do%20artigo-9307-1-10-20071029.pdf
12   MELO, Jane Ermice de. Quadrilha: hibridização. Intercom, Brasília, 6 a 9 de setembro de 2006. Disponível em http://www.intercom.org.
br/papers/nacionais/2006/resumos/R1453-3.pdf. Último acesso em 13/07/2020
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Seguindo o soerguimento no processo de estilização
Forja o termo: quadrilha de competição
Adapta às demandas da ágil sociedade
Com o aspecto de alta competitividade

Um coletivo trabalho
Paradigmas de mercado

De massificação e visibilidade

Nesse contexto com um tom memorialístico
Bibliográfico, cujo corpus é artístico

Apresento a quadrilha forjada na intenção
De resgatar memórias, fontes da tradição

Grupo que representasse
Origens de sua cidade

Trivial, estilizada e de competição

Assim nasceu a junina que recupera
Tradições ameaçadas na nova era

Que a tecnologia é soro mas também é peste
Crianças e velhos de esperança se veste

A entrevista medeio
Palavras do quadrilheiro

Entra agora em cena a Balanço do Nordeste

Nascida do gosto terno de ser criança
Com um projeto ambicioso na lembrança

Pensa em botar de pé uma expressão nordestina
Angariando apoio parte em sua investida

Consolidando as ideias
Imperando Júlio César13

Institui e preside a citada quadrilha

Quarenta componentes inicia a saga
Orienta a produção para pegar a estrada

Em 2015, vendo de junho o início
O tema inaugural já revela o estilo

“Tenho fé que ela há de vir
Para o meu sertão sorrir”14

Marca solenemente o período junino

Mestre da beleza na vice-presidência
Exímio dançarino cuida da riqueza
Secretariado de dotes fortes e claros
Agenda a vida dos artistas operários

E nos desenhos traçados
Textos bem elaborados

Grupo temático é comandado por magos.

Coreografia de tripla composição
Propõe a magnitude de sua expressão

Molda a parte cenográfica como escultura

13   Referência ao nome do quadrilheiro que é criador e presidente da Junina Balanço do Nordeste.
14   Tema da primeira apresentação da quadrilha Balanço do Nordeste (Umbaúba-SE)
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A força da mulher dirige a conjuntura
A cantora é arretada

Marcador dá a coordenada
Anarriê! Que se dê início a aventura.

Em 2016 aposta no amor
Nas veredas por onde o grupo caminhou
“A vida é minha mas o coração é seu”

No olhar dos noivos a declaração se deu
“Assim como o próprio vento
O amor resistiu ao tempo”15

Na apoteose o projeto fortaleceu

Lecionou Sergipe como um livro a se abrir
No ano seguinte, mostra o povo Serigy
E representando Umbaúba pelo estado
Fez-se campeã pelo talento orquestrado

“É pequeno em extensão
E grande no coração

Conheça Sergipe, a terra do papagaio”16

Seguindo solene o calendário cristão
No ano de intensa e dolorosa discussão

A empáfia e a arrogância de quem discrimina
Costume ignorante que tornou sua rotina

“Separação é conceito
Oxente! seu preconceito” 17

Nem abro mão de dizer que sou nordestina

E mesmo acolhendo formas de inovação
Tem nostalgia em visitar a tradição
 “Cultura, colheita e religiosidade

Precisa trazer o meu São João de verdade”18

Meu forró tá aperreado
Para nós tu és sagrado

Bicampeã mostrando ao presente o passado

Projeto de jovens simples e apaixonados
Deram seus corações à arte do quadrilhado

Discutindo muito em longas reuniões
Escolher uma dentre tantas sugestões

O tema mais pertinente
Para o contexto iminente

A fim de ganhar as mentes e os corações

Findo essa cantoria pensando ter cumprido
A missão de realizar todo esse registro

Que conste em anais da cultura nordestina
Nas terras da Umbaúba há uma junina

15   Tema: 2016.
16   Tema (com adaptação) 2017. Campeã no concurso Arrasta Pé organizado pela TV Atalaia.
17   Tema (com adaptação) 2018.
18   Tema: 2019. Sagra-se bicampeã no concurso Arrasta pé. 



 

 REVISTA BARBANTE - 40

De forma politizada
Vai cumprindo sua jornada

Em ruas e palcos vai seguindo sua sina

Sem academicismo, sem teorizar
Busquei estudiosos para me embasar

Pesquisadores sempre estão a preservar
Estudos contemplam as trilhas desse estradar

Agradeço às referências
Que pela sua ciência

Tornaram possível em versos dissertar

E hoje se regram pela religiosidade
Festa de Santo Antônio é o marco da cidade

Comemorando o primeiro santo junino
Igreja e arraiá são templos tão nordestinos

Festejamos como herdeiros
O nosso co-padroeiro

A oração e o forró compõem o nosso hino.

Reafirmo que os passos aqui caminhados
Recortei na história de um recente passado
Pra mostrar que a juventude tem sua missão

Construir um legado pela tradição
Pois nos versos da memória,

Nas estrofes do sertão,
Balanço do nordeste se fez o meu refrão.
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AS RELAÇÕES RACISTAS INTRINSECAS, NO CONTO “NEGRINHA”

 DE MONTEIRO LOBATO

Margarida Maria Araujo Bispo1

RESUMO

Este artigo faz uma análise sobre o conto Negrinha escrito por Lobato em 1920. Trata-se de uma obra que 
demonstra o preconceito latente contra o negro no início do século XX; a degradação, os mal tratos sofridos pela 
pequena menina, lembram a maneira como seus antepassados foram tratados pelos colonizadores portugueses 
ao serem trazido da África para o Brasil. O objetivo desse estudo é mostrar o preconceito existente na referida 
obra. Como aporte teórico utilizou-se os seguintes autores: Freyre (2013) e Júnior (1994). Ficou explicitado 
que existe uma visão racista no conto lido e que mesmo após a escravidão ainda existiam feitores de escravos 
bem como cidadãos que viam as atrocidades cometidas por aqueles e “lavavam as mãos”.

Palavras – chave: Negrinha, negro, teóricos, racismo. 

1 - Introdução

 

O conto Negrinha (2000), obra do escritor brasileiro José Bento Monteiro Lobato, revela a história, do 
nascimento até a morte, de uma garotinha de origem africana chamada Negrinha. A história começa com o 
relato dos maus tratos sofridos pela criança desde a mais tenra idade até o dia de sua morte; criada por uma ex 
proprietária de escravos, Negrinha não possuía nenhuma alegria, vivia isolada em um canto e era a fonte de 
“descarrego” das frustações dos habitantes da casa em que vivia.

 A “bondosa” D. Inácia2, totalmente oposta a personagem bonachona da D. Benta do Sítio do Pica 
Pau Amarelo (1920-1947), era uma verdadeira megera, pois tratava a criança com requintes de crueldade 
era vista por quem a conhecia como sendo uma pessoa generosa por suportar tamanho fardo. Na casa era 
comum os xingamentos, croques3, beliscões e qualquer outra maneira que servisse para castigar Negrinha. 
Uma dessas punições, pode chocar pessoas mais sensíveis que venham a ler o conto: O ovo quente na boca 
da menina por ter proferido um dos agrados que eram dirigidos a ela para outra pessoa. A reação da miúda 
fora algo impensado por D. Inácia que ainda exercia o papel dos seus antepassados colonizadores que não 
admitiam reação tão impropria de uma subalterna. Sobre esse comportamento Todorov (1999) pontua que 
pode-se entrever três eixos em que situam a problemática dessas relações:

 Primeiramente, um julgamento de valor (um plano axiológico): o outro é bom ou mau, gosto 
dele ou não gosto dele, ou, como se dizia na época, me é igual ou me é inferior [...]. Há, 
em segundo lugar, a ação de aproximação ou de distanciamento em relação ao outro (um 
plano praxiológico): adoto os valores do outro, identifico-me a ele; ou então assimilo o outro, 
impondo-lhe minha própria imagem; entre a submissão ao outro e a submissão do outro há 

1  Graduada em Letras/Português pela Universidade Federal de Sergipe, Pós-graduada em Planejamento Educacional pela Univer-
sidade Salgado de Oliveira, Mestre em Letras/ Estudos Literários da Universidade Federal de Sergipe. 
2   D, Inácia era a senhora que criara Negrinha após a morte da sua mãe.
3  Cascudos, safanões ou cocorotes.
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ainda um terceiro termo, que é a neutralidade, ou indiferença. Em terceiro lugar, conheço ou 
ignoro a identidade do outro (seria o plano epistêmico); aqui não há, evidentemente, nenhum 
absoluto, mas uma gradação infinita entre os estados de conhecimento inferiores e superiores. 
(TODOROV, 1999, p. 223).

 Versa que este tipo de atitude era vista de maneira mais sútil no Sitio do Pica Pau Amarelo (1920-
1947), obra que fez o já citado autor célebre no Brasil assim como o conto Negrinha (2000), juntamente 
com outros contos em um só volume, o fez ser destaque entre os letrados da época. No entanto, o conto, aqui 
analisado fora considerado a narrativa mais emocionante de Monteiro Lobato, uma vez que a obra retrata uma 
época marcada pelo autoritarismo e, acima de tudo, pelo preconceito racial. A priori poderia se pensar que o 
autor faz uma crítica feroz ao tratamento dado por D. Inácia a menina, porém se analisarmos amiúde o que 
Lobato escreve ao longo de sua vida, nota-se que apesar de não usar a mesma técnica de D. Inácia o autor 
utiliza-se do que o torna mais poderoso, para perpetuar o preconceito que o corrói: A escrita.

 Negrinha (2000), não é a única obra em que se faz vivida o obscurantismo existente na escrita de 
Monteiro Lobato, porém é a que mais choca, pois os castigos impostos à menina são terríveis para alguém 
tão miúda. Ao longo da narrativa pode-se perceber qual a situação que a ela é imposta, primeiro, a mãe tinha 
a mantem calada pois, a patroa não gostava do choro da criança e, a pobre coitada em desespero beliscava a 
menina ao sair para o quintal onde seus gritos de fome não poderiam ser ouvidos por ninguém. A mãe, que 
também era maltratada pela patroa morre e, a pobre menina se vê atada a pessoas que não a viam como gente, 
mas como um animalzinho desprezado e incomodo que habitava a casa por “misericórdia” da patroa. Assim, 
os dias de Negrinha passavam tristes e sem nenhuma alegria, uma espécie de limbo que a ela era imposto já 
que não tinha as atividades normais que as crianças de sua idade possuía, brincar e descobrir o mundo ao seu 
redor. 

 O tempo passa e uma certo dia chega à casa de Dona Inácia duas meninas, sobrinhas netas que vieram 
passar férias no interior, e com elas bonecas e brincadeiras. Negrinha, em seu canto as olha desconfiada mas 
algo chama a sua atenção, a priori fica chocada pois, nunca vira tamanha beleza em miniatura, as bonecas que 
as meninas trazem consigo para Negrinha eram anjos que haviam caído do céu ela não para de olhar a beleza 
das bonecas. Neste momento, algo inusitado acontece: as meninas querem brincar com a pequena e macilenta 
criança, talvez encantadas por sua inocência que para as donas das bonecas era algo novo, elas não cansavam 
de falar como Negrinha era tola. Pela primeira vez fora permitido ao pequeno ser brincar e, essa novidade a 
envaidecia pois, sentia-se pela primeira vez humana.

2-A opressão e o preconceito velado na obra Negrinha de Monteiro Lobato

A obra Casa Grande e Senzala de Freyre (2013), demonstra o processo passado pelo negro em terras 
brasileiras, desde a sua chegada, trazidos pelos portugueses ao Brasil. Ao longo do processo escravocrata, 
percebeu-se que os negros foram tratados pelos colonizadores portugueses como meras mercadorias com as 
quais podiam brincar de Deus. Mesmo observando os maus - tratos sofridos pela população negra erradicada 
no país, alguns historiadores são categóricos ao afirmar que em terras tupiniquins essa população forçada 
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a deixar sua pátria ainda tinha uma condição de vida menos virulenta que os negros erradicados em outros 
países de regime escravocrata. No contexto observado na obra de Freyre (2013) fica latente essa abordagem 
quando ele diz que os portugueses são espanhóis sem alma guerreira e ingleses sem as duras linhas puritanas.

Versa ainda na obra de Freyre (2013) que apesar da exportação exagerada de negros d’África para o 
Brasil, os portugueses ainda são maleáveis senhores de escravos pois tinham uma “aproximação” com eles, 
algo impensável para os senhores de outros países escravocratas. Essa aproximação, muitas vezes forçada, 
principalmente com as negras, foi uma das principais responsáveis pela miscigenação tão presente em território 
brasileiro. Esse erotismo rasteiro que envolve o português os torna desacreditados ao invés de aclamados pelas 
suas vitorias em além-mar, ou seja, não possuíam a credibilidade necessária para manter a superioridade 
adquirida no período das viagens de circunavegação.

 Partindo deste pressuposto, observa-se que a obra Negrinha (2000) é um exemplo de um saudosismo 
herdado do povo português pelos colonizados, uma vez que algum tempo depois da abolição escravocrata 
ainda existia no cerne de D. Inácia essa vontade de demonstrar a “supremacia branca” a qual ela, ex senhora 
de escravos estava acostumada desde a infância, este autoritarismo pode ser notado na seguinte passagem:

Assim cresceu Negrinha — magra, atrofiada, com os olhos eternamente assustados. Órfã aos 
quatro anos, por ali ficou feito gato sem dono, levada a pontapés. — Sentadinha aí, e bico, 
hein?   Negrinha imobilizava-se no canto, horas e horas.  — Braços cruzados, já, diabo!   
Cruzava os bracinhos a tremer, sempre com o susto nos olhos. E o tempo corria. E o relógio 
batia uma, duas, três, quatro, cinco horas — um cuco tão engraçadinho! Era seu divertimento 
vê-lo abrir a janela e cantar as horas com a bocarra vermelha, arrufando as asas. Sorria-se 
então por dentro, feliz um instante. Não compreendia a ideia dos grandes. Batiam-lhe sempre, 
por ação ou omissão. A mesma coisa, o mesmo ato, a mesma palavra provocava ora risadas, 
ora castigos. Aprendeu a andar, mas quase não andava. Com pretextos de que às soltas reinaria 
no quintal, estragando as plantas, a boa senhora punha-a na sala, ao pé de si, num desvão da 
porta. (LOBATO, 2008, p.01)

À medida que adentra-se no texto, atina-se que os momentos felizes não existem para a pequena 
menina, a visão esporádica do cuco de hora em hora na sala é o único momento feliz que ainda não fora 
tirado da garotinha, pois era seu pequeno segredo; algo que agarrava de unhas e dentes para não ser tirado 
apenas por maldade pela “Boa Senhora’. Neste ponto, pode-se perceber o diálogo de Lobato com a obra de 
Júnior (1994). Para o autor, a escravidão degradou o negro ao transformá-lo em coisa e o envolvê-lo numa 
cortina de preconceitos, pois criou-se uma sociedade estamental onde era impossível um senhor de escravos se 
relacionar com o escravo a não ser pela exploração e pelo ódio. O negro era silenciado através da escravidão, 
tal silenciamento o impediu de lutar pela abolição sendo necessário, assim, que outros o fizessem por ele, 
situação que irá ser perpetuada em muitos casos após a abolição, depreende-se tal situação ao se ler Negrinha 
(1920), cuja a mãe da personagem tinha que maltratar seu bebê porque a patroa não gostava de ouvir o choro 
da criança:

(Ai! Punha-lhe os nervos em carne viva. Viúva sem filhos, não calejara o choro da carne de sua 
carne, e por isso não suportava o choro da carne alheia. Assim, mal vagia, longe, na cozinha, 
a triste criança, gritava logo nervosa:  — Quem é a peste que está chorando aí?  Quem havia 
de ser? A pia de lavar pratos? O pilão? O forno? A mãe da criminosa abafava a boquinha da 
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filha e afastava-se  com ela para os fundos do quintal, torcendo lhe em caminho  beliscões de 
desespero.  — Cale a boca, diabo!  No entanto, aquele choro nunca vinha sem razão. Fome 
quase sempre, ou frio, desses que entanguem pés e mãos e fazem-nos doer (LOBATO, 2008, 
p.01).

A visão escravocrata ainda permeava no início do século vinte e, a falta de políticas públicas voltadas 
para a população negra era inexistente, por esse motivo os afro descendentes eram alvos fáceis para pessoas 
como Dona Inácia que exploravam a mão de obra negra e os faziam passar por inúmeras humilhações pela cor 
da pele ou por simplesmente existir. Nesse sentido, a degradação do negro no Conto Negrinha (2000) chega 
a ser vergonhosa, primeiro porque se estava tratando de uma criança pequena, segundo porque até mesmo a 
própria Igreja ignorava a situação da pobre órfã; para o padre que visitava D. Inácia a “Boa Senhora” era um 
exemplo a ser seguido pela abnegação de criar a órfã negra. Freyre (2013) em Casa grande e Senzala deixa 
claro que o comportamento dos padres em relação a escravatura já era perniciosa:

Em certas zonas do interior de Pernambuco, tradições maliciosas atribuem antigos capelães 
de engenho a função útil, embora nada seráfica, de procriadores. Neste ponto havemos de nos 
deter com mais vagar; e esperamos que sem malicia nem injustiça para com o clero brasileiro 
dos tempos da escravidão. (...) Fez-se da ortodoxia uma condição de uma unidade política.  
Mas não se deve confundir esse critério de profilaxia e de seleção, tão legítimo à luz das ideais 
do tempo como o eugênico dos povos modernos, com a pura xenofobia (FREYRE, 2013, 
p.272).

Logo, vê-se que a aliança entre os padres e senhores escravocratas, com relação aos negros, possuíam 
raízes profundas e fieis. D. Inácia era um exemplo de cristã caridosa que, não deixara a pobre órfã sair do 
único “lar” que conhecera desde bebê, a senhora merecia ser vista como um modelo a ser seguido e perpassado 
para as outras paroquianas. No entanto, este não é o único entrave a ser visto na obra Negrinha (2000) a ser 
analisado, há ainda a maneira como as outras pessoas que também habitam a casa são tratadas e, como elas 
não perdem a oportunidade de exercer a maldade para com a pobre criança. O comportamento das mulheres da 
casa para com Negrinha é um reflexo da maneira como também são tratadas por D. Inácia e por outras pessoas 
devido a condição subalterna que exercem. 

Versa que o subalterno quando se encontra em uma posição que o dê poder para revidar o que 
passaram como oprimidos tendem a reproduzir os atos de seus opressores, isso pode ser visto, em Casa Grande 
e Senzala quando Freyre (2013) ressalta sobre o papel dos Capitães do Mato, antigos escravos que passam a 
caçar pessoas de sua própria progênie para os escravagistas. Em Negrinha (1920), esse problema é visível na 
seguinte passagem:

Era pouco, mas antes isso do que nada. Lá de quando em quando vinha um castigo maior para 
desobstruir o fígado e matar as saudades do bom tempo. Foi assim com aquela história do ovo 
quente.   Não sabem! Ora! Uma criada nova furtara do prato de Negrinha.— coisa de rir — um 
pedacinho de carne que ela vinha guardando para o  fim. A criança não sofreou a revolta. — 
atirou-lhe um dos nomes com que a mimoseavam todos os dias. — “Peste?” Espere aí! Você 
vai ver quem é peste — e foi  contar o caso à patroa.        

 Dona Inácia estava azeda, necessitadíssima de derivativos.
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 Sua cara iluminou-se.  

— Eu curo ela! — disse, e desentalando do trono as banhas 

 foi para a cozinha, qual perua choca, a rufar as saias.  

— Traga um ovo.  

 Veio o ovo. Dona Inácia mesmo pô-lo na água a ferver; e de mãos à cinta, gozando-se na 
prelibação da tortura, ficou de  pé uns minutos, à espera. Seus olhos contentes envolviam a 
mísera criança que, encolhidinha a um canto, aguardava trêmula alguma coisa de nunca visto. 
Quando o ovo chegou a ponto, a boa  senhora chamou:  

  — Venha cá!  

  Negrinha aproximou-se.  

— Abra a boca!  

 Negrinha abriu aboca, como o cuco, e fechou os olhos. A patroa, então, com uma colher, tirou 
da água “pulando” o ovo e zás! na boca da pequena. E antes que o urro de dor saísse, suas 
mãos amordaçaram-na até que o ovo arrefecesse. Negrinha  urrou surdamente, pelo nariz. 
Esperneou. Mas só. Nem os vizinhos  chegaram a perceber aquilo. 

Depois:  — Diga nomes feios aos mais velhos outra vez, ouviu, peste?  

 E a virtuosa dama voltou contente da vida para o trono, a  fim de receber o vigário que 
chegava(...) (LOBATO,1920 P. 02)

O modo como negrinha é tratada na obra é a maneira que inúmeras outras pessoas de sua cor foram 
tratadas, e ainda o são na sociedade em que vivemos. Neste caso percebe-se que na situação em que a mãe, 
e posteriormente Negrinha viviam fazia parte da sociedade pós abolicionista, em que o negro livre ainda se 
sujeitava a viver uma escravidão tardia por não ter um trabalho digno que desse a ele, ou a sua prole, um local 
seguro e confortável para chamar de lar.

3-Negrinha: O racista latente na obra Lobatiana.

Monteiro Lobato sempre fora apresentado as crianças como um autor  de renome que escrevera 
histórias fantásticas e como criador de personagens que aguçava a imaginação infantil. Seus escritos faziam 
as crianças sentir-se parceiros dos personagens do Sitio do Pica Pau Amarelo e, com eles viviam inúmeras 
aventuras de tirar o folego até dos mais retraídos. No entanto, nunca se parou para perceber a forma torpe 
com que eram tratados dois dos personagens mais amados pelo público infantil brasileiro: Tio Barnabé e 
Tia Anastácia. Assim como Negrinha esses personagens sofriam pela cor que possuíam, é bem verdade que 
ambos não sofriam castigos físicos no entanto, seus castigos podem ser vistos nos dias atuais, pelos adultos 
que quando assistiam ao Sítio do Pica Pau Amarelo eram crianças, como algo virulento, pois eram penalidades 
extremamente mentais.

O croque recebido por Negrinha pode ser comparado com a casa em que Tio Barnabé morava, velha, 
úmida e sem nenhum conforto ou pela maneira como a Tia Anastácia vivia: trancafiada em uma cozinha 
saindo esporadicamente para outros cômodos da casa. É bem verdade que em Negrinha (2000) o repertório 
de maldades de Lobato fora apurado e, não se consegue dissociar as maldades de Dona Inácia, personagem 
fictício, sem uma reflexão: Que prazer mórbido é esse que fez o narrador descrever com maestria os castigos 
sofridos por Negrinha, alguém incapaz de proteger-se?



 

 REVISTA BARBANTE - 46

Ora, esta pergunta perpassa a todo instante quando estamos lendo a obra Negrinha (2000), e daí 
observa-se que há por traz, não só dessa obra como de outras escritas por Lobato vieses que mostram que o 
autor era extremamente racista e, através de suas obras,  perpassou a sua arrogante supremacia branca, mesmo 
que em alguns momentos de forma velada para as gerações futuras que leriam a sua obra. Na matéria da revista 
Bravo, lançada em maio de 2011, encontra-se em sua capa a seguinte afirmação de Lobato em uma das cartas 
recém descobertas enviadas pelo autor a conhecidos, dentre os quais o escritor Godofredo Rangel, o cientista 
Renato Kehl e o médico Arthur Neiva, onde deixa claro a sua opinião sobre a população brasileira com relação 
ao tratamento dado aos negros:

País de mestiços, onde branco não tem forças para organizar Ku Klux Kan é país perdido (sic), 
é país perdido para altos destinos [...] Um dia se farpa justiça a Ku-KLux_Klan; tivéssemos 
ai uma defesa desta ordem, que mantem o negro em seu lugar, estaríamos hoje livres da 
peste da imprensa carioca  mulatinho fazendo jogo do galego, e sempre demolidor porque a 
mestiçagem do negro destrói a capacidade construtiva . (Revista Bravo, maio de 2011)

Destarte, se um homem adulto e respeitado pela sociedade conclama a Ku Klux Khan para um país 
que se reconhece mestiço, porque esperar que ele se compadeça de uma pobre órfã negra? Negrinha era o 
exemplo, a maneira de demonstrar pelos maus tratos proferidos por D. Inácia, de como se deveria tratar os 
negros que habitavam as terras brasileiras. D. Inácia possuía a “coragem” que era necessária para acabar de 
vez com a “raça” indesejada que habitava as terras brasileiras, ela era a “Boa Senhora”  que estava a cumprir 
o papel que os homens conclamados para a higienização racial, proposta pelo autor, não tinham coragem de 
fazer: tornar a sociedade brasileira eugênica, uma raça pura sem mestiçagens, sem a “imundície” que adviera 
com a mistura do negro com o branco. Ora, esta mestiçagem não fora ideia dos negros, ao contrário, fora 
forçada pelos brancos que escolhiam jovens meninas negras para saciar as suas taras sexuais, Freyre (2013) 
deixa claro essa prática dos colonos, que quando não as usavam as vendiam pelas ruas a marinheiros e outros 
tipos de homens:

Ás vezes negrinhas de dez, doze anos já estavam na rua se oferecendo a marinheiros enormes, 
gran-gazás ruivos que desembarcavam dos veleiros ingleses e franceses, com uma fome doida 
de mulher. E toda essa superexcitação dos gigantes louro, bestiais, descarregava-se sobre 
molequinhas; e além da superexcitação, a sífilis ; as doenças do mundo – das quatro partes do 
mundo; as podridões internacionais de sangue.

(FREYRE, 2013,P.537-538)   

Decerto que o autor de Negrinha (2000) conviveu no meio da sociedade escravocrata o que pode 
se perceber à medida que exploramos sua biografia. A obra estudada deixa claro que o lugar da menina não 
era no meio dos brancos bem nascidos e, sim em uma senzala, na falta daquela, a cozinha escura e os cantos 
da casa serviam para lembrá-la qual era seu verdadeiro lugar. No entanto, poderia ser usada como objeto de 
chacota diante das sobrinhas bisnetas que visitaram a Dona Inácia, meninas brancas da mais fina estirpe e, 
que a tia não podia contrariar por este motivo permite que as beldades brinquem com Negrinha. Este tipo de 
comportamento se deve ao fato de que os descendentes dos europeus, assim como seus antepassados, ainda 
possuem um sentimento de superioridade em relação aos outros povos.
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 Para Bhabha (1991) o discurso do colonizador pode ser considerado “[...] um aparato que acende o 
reconhecimento e a negação das diferenças raciais/culturais/históricas.” Desta maneira, o discurso colonial 
se concentra em construir o colonizado como degenerado, tendo como base uma origem racial, um detalhe 
que a pobre órfã nunca poderia descobrir pois ao ter sua primeira visão de humanidade, ao se descobrir 
gente não consegue seguir em frente para buscar seu “lugar ao sol”, pois tamanha desumanidade acaba 
definhando-a, Negrinha morre em tenra idade, sonhando com bonecas que pareciam anjos. 

4 - Conclusão

Em suma, nota-se que a obra Negrinha (2000) pode ser descrita como uma apologia ao sofrimento do 
negro no início do século XX, pois a todo instante a narrativa fala dos castigos sofridos pela pobre criança como 
se fosse algo extremamente natural. Ao longo do texto, vê-se com clareza as dificuldades que são apresentadas 
a uma menina tão pequena e que não entende o porquê de ser maltratada por adultos que deveriam defendê-la. 

Negrinha sofre desde o nascimento o tormento de ser negra, primeiro a mãe que por puro desespero a 
belisca para que não chore pois, seu choro deixa a patroa muito irritada, depois a mãe morre e a deixa nas mãos 
de uma feitora de escravos que a trata como objeto que alivia suas angustias através de croques, beliscões e 
castigos dignos de um inquisidor do período medievo que caçava bruxas. 

Nota-se que a personagem a todo instante sofre uma nova provação e, que nem mesmo a interferência 
das sobrinhas netas da Dona Inácia pode ser um alivio duradouro para o sofrimento enfrentado pela pobre 
criança. Ela continuará a ser objeto de satisfação da velha senhora e, por mais que buscasse um entendimento 
para a vida que vivia, não pudera aguentar por mais tempo a vida que outrora vivera, ela percebera que existia 
felicidade e preferia morrer a não vivê-la novamente.

Desta forma, podemos perceber que o grande autor José Bento Monteiro Lobato, trouxe suas 
inquietações antiabolicionistas para suas obras e, que fora através das mesmas que muitos passaram a conhecer 
com mais vigor àquele que escreveu contos vistos, até os dias atuais, como basilares para a criação da literatura 
brasileira e, acima de tudo, para a literatura infanto-juvenil.  Reza a lenda que ao escrever as reinações de 
narizinho o autor a caracteriza para homenagear as etnias que compõe o vasto território brasileiro: a índia, a 
negra e a branca, nota-se que os olhos da personagem são negros como a jabuticaba assim como seus cabelos, 
porém este último é liso e lustroso como a graúna, não encaracolado como os da pobre Negrinha.

A concepção de bom moço aplicada a Lobato se perde à medida que se analisa com afinco a obra 
Negrinha (2000) visto que, não há elementos que nos demonstrem piedade por parte do narrador e, a situação 
vai se intensificando à medida que se lê as cartas endereçadas por Lobato a seus amigos. A partir desses 
pressupostos se percebe que em outras obras Lobatiana existem elementos que desclassificam o negro 
enquanto ser humano, essa realidade chocante deixa claro o porquê das torturas de Negrinha, da falta de 
amor ao próximo que a “Boa Senhora” demonstra ter, apesar de ser uma religiosa que deveria buscar em 
sua religião, a  generosidade, o acolhimento e a cristandade para acolher no seio do seu lar sem restrições a 
pequena Negrinha, o que não ocorreu, pois o que não ocorria, visto que havia duas foras de tratamento para 
com a menina: o maus tratos e o fingimento! 
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Os caminhos da Índia na poesia de Augusto dos Anjos:

matrizes & raízes indianas de sua poética 
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Minha mãe de leite sempre me ensinou 

Meu tempero é outro

Eu sou do azeite, pimenta-de-cheiro, pitada de amor [...]

Caminho das Índias, caminho do mar, 

O vento e a vela cravo e canela

O ouro do rei na mesma panela

Deixar cozinhar que eu fico contente

Cantar minha gente, rapaz se oriente

Eu sou a semente que veio de lá

Caminho das Índias, Moraes Moreira, 19814

  O budismo constitui uma rubrica bem demarcada na poesia de Augusto dos Anjos (Parahyba 
1884-1914), conforme as muitas alusões a essa matriz atestam em todo o seu tecido poético (ERICKSON, 
2009, 2012, 2014, 2015, 2016). O poeta menciona inclusive o próprio fundador do budismo, Sidarta Gautama 
(Os doentes, l. 400), seu título, Buda, bem como os escritos canônicos atribuídos a este fundador, o Abidarma 
(Revelação, l. 1-3; As cismas do destino, l. 178). Um levantamento do imaginário de Eu (1912) mostra que 
o poeta possuía um conhecimento mais do que superficial dessa tradição e que a utilizou sistematicamente 
como suporte de seu projeto poético onde encontramos importantes instalações da iconografia, simbologia, 
temática e vocabulário nos três modos (visível, invisível e secreto) metodológicos de percepção budista. 

 Como se não bastassem essas instalações imagéticas, há poemas inteiros impregnados dessa matriz, 
como Budismo moderno e O meu nirvana, para citarmos aqueles em que o budismo é diretamente trabalhado, 
quiçá com o recado ao leitor de que o tratamento do poeta é “moderno” e não tradicional, ou seja, a partir 
de sua apropriação dessa tradição. Nesses poemas, o poeta nos diz diretamente e sem rodeios que trata do 
budismo através de recursos conceituais desenvolvidos por seu próprio entendimento da tradição, e não, 
necessariamente da ortodoxia de seus cânones. 

  É possível tratar esse imaginário como uma “rota do darma” ou giro de dharmachakra (abertura 
de tempo e espaço propiciadora dos ensinamentos dármicos) porque na poesia de Augusto encontramos 
bijas (sementes), phala (frutos)5 da doutrina do Buda, tais como: as quatro nobres verdades (nascimento, 

4  Grifos nossos; os negritos indicam tropos recorrentes no poeta. 
5  Não sei qual das várias palavras sânscritas para raízes seria apropriada, mas raízes é um dos tropos essenciais do poeta e 
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sofrimento, envelhecimento e morte), o “metafisicismo do Abidarma” (Monólogo de uma Sombra, l. 20), 
coleção de sutras (escrituras sagradas) que trata da psicologia, fenomenologia e cosmologia budista, o método 
utilizado no budismo para o caminho da auto-realização (Ao luar, Revelação). Importantes metáforas dessa 
iconografia e simbologia estão suturadas em Eu: urubu, o Sutra Coração (Prajnaparamita), a flor de lótus, 
doença, morte, linhagem, faca e tesoura, semente, fruto, barco, entre outras (ERICKSON 2012, 2014, 2015, 
2016). Os elementos tratados como grotesco em sua poesia são provocações irônicas convidando o leitor, 
como intima o Mantra Prajnaparamita, para ir além, muito mais além, sempre mais além daquilo que está 
posto na experiência mais imediatamente à mão (ou ao olho) das palavras, e também assinatura da estética 
theravada (o budismo mais antigo) muito presente no poeta (ERICKSON, 2016). Exploraremos algumas 
possibilidades epistêmicas e hermenêuticas dessas construções e alguns agenciamentos do budismo presentes 
na poesia do poeta.

I. 

Mudrá—os selos sementes do dharmadhatu 

Gordo adubo de agreste urtiga brava

 [...]

Em cuja álgida unção, branda e beatífica

A Paraíba indígena se lava.

A manga, a ameixa, a abóbora, o álamo

E a câmara odorífera dos sumos

Absorvem diariamente o ubérrimo húmus

Que Deus espalha a beira de seu tálamo!

Os doentes, l. 35; 37-42

  Nossa premissa, a saber, a considerável presença de matrizes indianas, especialmente, mas não somente 
budistas, na poesia de Augusto dos Anjos, se confirmou mais expressiva do que nossas suposições iniciais, 
conforme atestam as publicações decorrentes da pesquisa (ver referências bibliográficas). Ao contrário do que 
consta em sua fortuna crítica, a poesia de Augusto é, sobretudo, marcada por iluminações e vitalidade já que 
da e na morte o poeta cria e instala a vida. O poeta, assim, como a tradição budista, se interessa pela vida no 
sentido cósmico e des-antropocentrizada—o homem é apenas uma das milhares de espécies de um planeta que 
ele compartilha com todas as outras espécies, e na qual seu lugar decorre de um processo evolutivo dinâmico: 
ontem verme, hoje homem, amanhã verme novamente... Ontem cão, hoje poeta; hoje homem amanhã Buda, 
conforme o poeta explicitamente coloca no canto IX de Os doentes: 

  O inventário do que eu já tinha sido

  Espantava. Restavam só de Augusto

  A forma de um mamífero vetusto
também do budismo; em ambos o termo indica a ligação entre o poeta/praticante e sua linhagem desde a ancestralidade até a 
contemporaneidade. 
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  E a cerebralidade de um vencido!

  O gênio procriador da espécie eterna

  Que me fizera, em vez de hiena ou lagarta,

  Uma sobrevivência de Sidarta,

  Dentro da filogênese moderna (l. ---)

 A vida e morte da espécie homem não passam de um pequeno acontecimento na totalidade da Pachamama. A 
morte não é o fim, mas o meio pelo qual a vida, organizando outras vidas, segue adiante. O leitor é propiciado 
com várias experiências de êxtase:6 tanto como testemunha de êxtases experimentados pela voz lírica, como 
também, os experimentados na medida em que pode participar dos eventos virtualmente, como na tragédia 
grega, tornando-se capaz de reproduzi-los, receptando-os e recriando-os em sua mente tantas vezes quanto 
quiser, pois a descrição está sempre disponível, como meditações guiadas, através das leituras repetidas, abertas 
a aprofundamentos dos poemas, a gosto (ou critério) do freguês (leitor). Ainda: os poemas funcionam como 
mandalas (exercícios meditativos) sobre temas essenciais nas tradições indianas; assim, o leitor é intimado a 
construir suas próprias experiências (visualizações) e suas “viagens” poéticas, culturais, filosóficas, yóguicas, 
astrais, como os poemas Ao luar, Viagem de um vencido e Revelações sugerem. 

O acervo bibliográfico do poeta era suficiente (tratamos disso em outros textos). Ressalvo, entretanto, 
que dados historiográficos não importam para nossas proposições, uma vez que o próprio poeta menciona e 
agencia diretamente símbolos, conceitos, literatura budista, lugares, inclusive dos sutras (conforme apontamos 
em outros trabalhos),bem como textos (Abidharma, Manarva Dharma Sastra, conhecido como Código de 
Manu, Rig-Veda, ---- ). O principal é que escritores e poetas brasileiros já estavam trabalhando com matrizes 
budista, como a produção de Machado de Assis (1839-1908) e Cruz e Souza (1861-1988) garantem. Talvez via 
portugueses como Antero [Tarquínio] de Quental (1842-1891), poeta muito apreciado no Brasil e citado como 
influência na poesia anjiana. O soneto de Augusto O meu nirvana se insere na “raiz” de Nirvana desse poeta7, 
que também se liga à linhagem que de Alucinação, de Cruz e Sousa (que escreveu ainda Êxtase búdico). 

Não podemos deixar de notar as três exuberantes referências à Índia em Os sertões (Euclides da Cunha, 
1902), texto que é a mater originalis, o leite materno, o ovo cósmico, o umbigo de Vishna de toda a literatura 
brasileira que o sucedeu e que serviu de árvore dos desejos para o poeta (ERICKSON, 2015), quais sejam: 
“Índia opulentíssima” (p. 44), “Índia portentosa” (p. 68) e “o sonho miraculoso da Índia” (trazido “para nossas 
terras”, p. 116). Shiva, a todo-poderosa deidade da trimurti, é o suporte para a resplandecente e elaborada 
analogia em que as rodas dos canhões Krupp do exército brasileiro destruidor de Canudos são comparadas à 
sua carruagem:

Os rebeldes seriam destruídos a ferro e fogo... Como as rodas dos carros de Shiva, as rodas dos 
canhões Krupp rodando pelas chapadas amplas, rodando pelas cercanias altas, rodando pelos 

6   “estado de quem se encontra como que transportado para fora de si e do mundo sensível, por efeito de exaltação mística ou de 
sentimentos muito intensos de alegria, prazer, admiração, temor reverente etc.” (HOUAISS, 2009).
7  Sobre a influência do budismo em Antero de Quental ver GOMES, 1991.
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tabuleiros vastos, deixariam sulcos sanguinolentos. (p. 215).

O sagrado tamarindo, conectado, na iconografia e mitologia indiana, com o refúgio de Rama e Sita aparece 
várias vezes: “um tamarineiro secular talvez” (p. 212); “a sombra de um velho tamarineiro” (p. 214) e 
“disputando a sombra de um velho tamarineiro” (p. 403).8 Note-se ainda o significante epíteto usado para 
descrever certos aspectos da geografia sertaneja como: “o ‘antiguíssimo Himalaia brasileiro’” logo na abertura 
do livro (p. 7)! 

Um dos mais tocantes apontamentos de nossas investigações diz respeito à cidade de Agra, citada no 
poema As cismas do destino (l. 1-4):

Recife, Ponte Buarque Macedo.

Eu, indo em direção a Casa do Agra

Assombrado com a minha sombra magra

Pensava no destino e tinha medo. 

Agra teve papel central em todas as missões realizadas para o Tibete, país que preservou a literatura e a prática 
budista da Índia destruída pelos mulçumanos no sec. XII, e na disseminação da literatura e prática budista para 
o ocidente. Magra pode muito ser uma referência ao domínio ainda pobre, inadequado do poeta do aparato 
conceitual dessas tradições poéticas das quais Eu, o livro do poeta, é um comentário (ainda que embrionário). 

Vale à pena ressaltar-se o significado de sombra como refúgio, palavra muito preciosa no budismo por 
se referir a tisaraṇa, a cerimônia de Tomar Refúgio nas Três Jóias (triratna): o Buda, o darma e a shanga. O 
poeta se referiu ao “metafisicismo do Abirma” como sua arma; agora se refere ao refúgio que sua sombra9 
pode tornar para o darma, se assim o destino permitir. Sob (debaixo) dessa sombra, todavia, o poeta segue com 
seus experimentos.

Agra deriva-se do singalês-sânscrito ākara, «mina». É, de acordo com o diacronismo, o mesmo que 
agro, “terreno cultivado ou potencialmente cultivável; campo”.10 “Agra” está inserida em “sagrada” e é afixo 
de m-agra” sintagma recorrente nos poemas de Augusto. Nos versos citados acima, o próprio poeta costura 
sua linhagem poética com as tradições da Índia. Casa do Agra11 foi uma casa mortuária em Recife e os versos 
são entendidos como uma reflexão do poeta sobre seu destino: morte—o que é verdadeiro: a morte,  está ali, 
dada, sempre na frente do horizonte do poeta (e de todos os seres vivos). Sempre pensei que esse tratamento da 

8  Importa notar o nome de família de um dos coronéis do exército exterminador de Canudos (citado treze vezes em Os sertões), 
Pedro Nunes Batista Ferreira Tamarindo, grifo nosso; assim como Agra e Barata (geralmente tratados como nomes portugueses) 
esse pode ser outro nome de família indiano que se enraizou no Brasil. 
9  Vestígio; espaço privado de luz pela interposição de um corpo opaco entre ele e o objeto luminoso; ou seja, Eu é apenas uma ex-
pressão fantasmagórica da tradição iluminada; uma versão sem pretensões, uma aparência assombrada (medrosa), apenas um passo, 
uma gradação do escuro em que o próprio poeta se encontra em relação ao contato com a linhagem dármica. 
10   Agra é também o nome dado pelos portugueses às minas de Sofagão, no antigo Ceilão (atual Sri Lanka); mas, principalmente, 
Agra é uma cidade do estado de Uttar Pradesh, na Índia, situada nas margens do rio Yamuna, um dos importantes afluentes do Gan-
ges, o rio sagrado de Shiva. 
11   Agra é, ainda, um nome de família. A Casa do Agra, primeira casa mortuária construída em 1850 no Recife, fechou em 2004. Há 
registro de um Francisco Agra em 1815 e um documento, Catálogo de Passageiros das Índias, de 1563, com os quais descendentes 
Agra traçam sua linhagem à Índia. Talvez por causa do poema de Augusto, Agra ficou no imaginário popular como sinônimo de 
cemitério por muitas gerações. A ironia anjiana maior consiste em apontar que “cova”, lugar onde se enterram os mortos, é também 
um lugar onde se planta novas sementes. Morte e vida são um só e mesmo tecido orgânico e, como tal, ambos os estados, não passam 
de passagens para outras paisagens mentais dentro de mundos naturais. 
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morte em Augusto, de forma muito unheimliche, fosse semelhante ao de Martin Heidegger. Agora, penso que 
é decorrente do pensamento e práticas meditacionais budistas, as quais, por sua vez, influenciaram também a 
Heidegger, conforme pensadores postulam já há algum tempo, mas somente agora essa conexão toma pé na 
pesquisa (talvez em decorrência da mentalidade colonizada que—quiçá—conscientemente carreguemos).12 
O medo do poeta é justificável, pois ele, mais do que ninguém sabia que o entendimento e a apreciação de 
sua lírica dependeria de requisitos completamente ausentes no leitor de seu tempo. Não é a morte que o poeta 
teme, mas o destino—a direção, o lugar (Casa do Agra) na qual ele está indo. O destino (futuro) é que vai dizer 
se sua poesia será um refúgio do darma—ainda que de modo velado (iluminando ainda que de forma indireta 
esse caminho). Seja como for, o poeta está arriscando sua possível sobrevivência canônica nessa travessia 
mais que semiótica. 

Uma das cartas de Pe. Desideri é intitulada De Agra para o Tibete. Agra é um locus essencial na rota 
tanto da expansão do cristianismo para o Oriente quanto do budismo para o Ocidente. Há muita literatura 
disponível, anterior à escritura dos poemas de Augusto e popular entre os intelectuais da época em toda a Europa 
sobre esse intercâmbio.13 Supomos que, ao menos, alguma sobra de tópicos e leituras tão populares, chegaram 
aos nossos intelectuais, até porque muitos desses navegantes que aportaram no Tibete eram portugueses, 
sendo Agra o hot bed de trânsito de todo o tipo de mercadorias, inclusive culturais. Todavia, nosso foco não é 
histórico e nossa abordagem à poesia de Augusto não é historicista. 

A presença de matrizes indianas, especialmente a budista, na poesia e na construção do tecido poético 
de Augusto dos Anjos se torna cada vez mais visível. Esses novos desenvolvimentos na fortuna crítica do 
poeta leva a novos entendimentos consoantes à sua classificação errônea de “poeta da morte e do mórbido” (e, 
mais recentemente, do niilismo shopenhaueriano). Essas percepções do poeta bem como o problema de sua 
linhagem poética vão ficando menos aplicáveis à sua poesia. 

II. 

Trengwa:14 Matrizes hinduístas & theravada agenciadas na poesia de Augusto dos Anjos

 Nessa segunda parte, exploramos duas matrizes: o hinduísmo e o budismo theravada como chaves 
hermenêuticas apropriadas—senão essenciais—para a leitura do poeta. A investigação sobre a primeira 
resultou no trabalho Um Kirtana para Siva: Recitações de Seus Nomes & Qualidades na poesia de Augusto 
dos Anjos15, a segunda, no texto O budismo teravada na poesia de Augusto dos Anjos: alguns apontamentos e 
suas ancoragens.16 

 No primeiro trabalho, exploramos o hinduísmo como rubrica especial do poeta. Há alusões diretas 

12  CONZE (1963 p. 9-23); MAY (1989); ECKARTSBERG e VALLE, 1981 (cap. 14, p. 287-311) entre outros. 
13  Em especial MACDONELL, A History of Sanskrit Literature (1900); FIELDS, How The Swans Came To The Lake (1981), 
LOPEZ, Curators of the Buddha (1995) e From Stone to Flesh (1995). 
14   Palavra tibetana para japamala; sânscrito: japa (recitação) e mala (cordão); trazido para o ocidente pelos romanos se tornou 
se popularizou como o rosário católico. Além de budistas e católicos, outros credos usam o japamala: grego-ortodoxos, hindus, 
mulçumanos.
15   Publicado em Revista Barbante 2019, versão textual da fala: ---------------, -----------. 
16   II Simpósio, ABHR [Associação Brasileira de História das religiões], UFSC, Florianópolis, 2016.
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a essa matriz em seus poemas: “Siva” (As cismas do destino, l. 122; Canto de onipotência, l. 1); “bramânicas 
tesouras” (Monólogo de uma Sombra, l. 2); em imagens e símbolos (lua crescente, animais selvagens, cinzas, 
ossos, caveiras, cemitério, ovo cósmico, leite, coalhada, cor vermelha), temas (samsara, ahimsa, tapas, 
moksha, a tradição sramana; ERICKSON, 2015a). 

 As fiações hinduístas na poesia de Augusto são de duas ordens: sutis e herméticas. Muitas de suas 
imagens deslocadas e inquietantes remetem-se a essa matriz indiana. Em Agonia de um filósofo, o eu lírico 
informa: “Leio o obsoleto / Rig-Veda” (l. 1-2); em As cismas do destino declara que “a cor do sangue é que mais 
[o] impressiona / e a que mais nesse mundo [o] persegue” (l. 63-64).  Há ausências importantes do imaginário 
védico, mas traços específicos (que podemos tratar como bijas, sânscrito: sementes) do saivismo podem ser 
identificados em suas elaboradas costuras poéticas. Siva, deidade integrante da trimurti, não aparece no Rig-
Veda; é, portanto, legítimo supor que, ao citar diretamente essa literatura clássica da Índia, o poeta sinaliza 
seu conhecimento de outras. Há imagens cujas composições manifestam efeitos do estranhamento familiar 
(unheimliche) proposto por Harold Bloom para explicar a influência ou presença de um texto sobre outro 
(BLOOM, 1971; 1995; ERICKSON, 2003). 

 Outras ancoragens dessa matriz são as evocações aos títulos e qualidades cósmicas de Siva recitadas 
na forma poética Ashtottara Shatanamavali, os Cento e Oito Nomes do Sr. Siva, deduzidos das narrativas 
antigas, Siva puranas (ver ERICKSON 2019). A recitação dos nomes e qualidades cósmicas dos seres divinos 
tem função devocional, qual seja proporcionar à mente do recitante a experiência do “poder ontofônico”, 
termo usado por Jaa Torrano para analisar os nomes dos deuses catalogados na Teogonia de Hesíodo, e nos 
Hinos Homéricos. 

 As conexões da poesia de Augusto com a escola Theravada foram tratadas em Agenciamentos & 
ancoragens do budismo theravada na poesia de Augusto dos Anjos: alguns apontamentos.17 Caracterizamos o 
agenciamento do poeta dessa tradição, a partir da identificação dessa matriz nas citações diretas de imagens, 
símbolos, temas, conceitos nos próprios poemas, eles mesmos se tornando importante cartografia para a história 
do dharma no Brasil. O leitor mais contextualista não poderá negar, a partir das alusões diretas dos poemas, 
que o poeta importou (e em quantidade relevante) fiações complexas e visíveis do tecido textual dessa tradição 
e que, como na estética theravada, o espetáculo visual é montado como um japamala,18 para promover uma 
re-percepção dos objetos sensoriais pela mente do sujeito “prostituído talvez, em suas bases” (Monólogo de 
uma Sombra, l. 177) e que a presença constante da morte tem por fim educar o leitor para a primeira Nobre 
Verdade, annicca,19 ou seja, a “futura / Ultrafatalidade de ossatura / A que estaremos reduzidos” (Vozes da 
morte, l. 6-8).

Esses novos entendimentos, conforme apontamos acima, modificam a fortuna crítica do poeta consoante 
sua classificação precária de “poeta da morte, mórbido e grotesco”, sem linhagem no cânone. Tratamos os 
poemas em termos de seus agenciamentos do Oriente (Índia, principalmente, mas Pérsia [atual Irã], Tibete, 
culturas árabes também estão presentes em alguma proporção). Mesmo quando não diretamente orientados 
para a Índia (budismo, hinduísmo e jainismo), os poemas são permeados por uma semiótica que demanda 

17  Especulações iniciais desse tema foram tratadas em Territórios mortuários: matrizes Chöd & avadhūta–sabedoria maluca—na 
poética de Augusto dos Anjos (Anais 27º Congresso Internacional Sociedade de Teologia e Ciências da Religião [SOTER], 2014).
18  Em literatura, tal construção, a saber, um cordão de repetição (redes semânticas repetidas) se chama leitmotiv. 
19  Páli (língua da liturgia theravada): “impermanência”; um dos conceitos essenciais para a descrição do universo segundo o 
budismo, junto com dukkha e anatta, compõe as três marcas da existência; diz respeito à constante mutação de todas as coisas que 
compõe o universo.
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negociações de sentidos constitutivos de uma (ainda que modesta) “Rota do Dharma”. 

Elementos destacados na presente discussão dessa matriz na poética de Augusto são: 1. dissecação 
da existência através de um realismo naturalista e recursos visuais construídos com materiais grotescos e/
ou chocantes; 2. austeridade ascética (tapas) com vistas a bhayatupatthana-nana, purificação através do 
conhecimento das aparências (dos corpos e fenômenos) como (no modo de) terror enquanto exercício de 
obtenção da visão correta (dos obstáculos da sabedoria)—isto é, o que consideramos real e verdadeiro é 
resultante de nossa ignorância da natureza real dos fenômenos; 3. autópsia da existência como procedimento 
de investigação ontológica; 4. ironia como material  principal da construção do objeto de apresentação 
sensorial, isto é, nada é o que ou como parece ser; 5. beleza e belo são apenas percepções “normais” (que 
todos experimentam) errôneas resultantes do condicionamento do samsara—o que vemos é ilusão que gera 
desejo e a busca de prazeres/sede que geram o estado aflitivo, doentio (apego). O grotesco é uma técnica visual 
para treinar a mente a obter equipöise: não se deixar abalar diante de representações agressivas, perturbadoras, 
nojentas ou excitantes que tiram a mente do equilíbrio natural. 

 O budismo não é uma narrativa homogênea nem hegemônica na poesia de Augusto. Levantamos 
algumas considerações sobre seu diálogo principalmente com a tradição Theravada, a linhagem considerada 
mais antiga, nos textos Satipatthana Sutta (Os fundamentos da atenção plena) e Visuddhimagga (Grande 
Caminho para a Purificação), textos do cânone pali basilares também na escola mahayana. O primeiro desses 
textos pertence à série de discursos no Digha Nikaya (Discursos Longos), encontrado no sutta pitaka (primeira 
das três divisões do tripitaka, Três cestos, dos quais o Abidharma, citado literalmente pelo poeta em Monólogo 
de uma Sombra, o poema-manifesto de abertura de Eu, l. 20) é um dos cestos. O segundo texto é uma espécie de 
caderno de apontamentos do dharma e manual de meditação escrito pelo filósofo e mestre Buddhaghosa (circa 
430 EC), em Sri Lanka. Os dois textos, além de clássicos, são profundos. Minha leitura dos textos budista é 
ainda precária. Não tenho sequer os requisitos primários para trabalhá-los—apenas o desejo de inserir Augusto 
dos Anjos entre leitores qualificados para seus tesouros. Interessa-nos as imagens desenvolvidas em sua poesia 
para propiciar visualizações (experiências virtuais) agenciadoras da internalização do dharma. Tais imagens 
propiciam a recepção do dharma na mente do praticante porque são construções, instalações de energia 
mental, ferramentas tecnológicas de criação-dissolução tanto dos objetos quer grosseiros ou sutis no contínuo 
mental—tanto é possível desconstruir sensações grosseiras como construir experiências sutis e sublimes, 
através de visualizações próprias que desabusam a mente de suas construções equivocadas, causadoras de 
estados aflitivos. Nas palavras do poeta, que bem poderiam ser de Budhaghosa, “a dor como um dartro se 
renova, / Quando o prazer barbaramente à [mente] ataca” (Monólogo de uma Sombra, l. 146-147).

 O imaginário do poeta é uma espécie de recorte das visualizações trabalhadas no texto de Budhaghosa. 
Seus poemas parecem “pinturas” ou mandalas retiradas do Visuddhimagga. Por fim, nossas especulações 
podem ser errôneas. Não obstante, a chance de construir uma ponte entre essa poesia e a linhagem dos antigos 
seguidores de Sidarta é preciosa e irresistível—vale o risco. Muitas imagens e temas na poesia de Augusto 
até hoje tão maltratados pela crítica podem encontrar melhores ambientes hermenêuticos quando lidas sob o 
horizonte interpretativo sugerido aqui. Torna-se cada vez mais difícil desconsiderar que a poesia de Augusto 
morfologicamente (do ponto de vista da função) opera como sotāpanna, Primeiro Estágio do Caminho do 
Dharma, A abertura do Olho do Dharma (Samaññaphala Sutta, verso 102; p. 109), a entrada no córrego, 
fluxo do vencedor.20 Esse fato singular é por si só, maravilhosamente auspicioso (quiçá amedrontador). Seja 
20  Vencedor, jinã, é um dos epítetos e títulos e Sidarta, depois de sua iluminação. Buda descreve sua experiência iluminatória como 
“atravessar a corrente/fluxo do dilúvio” dos desejos e apegos.
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como for, esses textos são, de uma forma muito unheimliche, requisitos para uma leitura eficaz de muitos dos 
poemas de Augusto dos Anjos.

 À luz da literatura sugerida aqui, parece-nos pertinente assumir que o tratamento da morte tão 
característico da poética de Augusto resulta de um modo significativo da exploração do poeta de técnicas e 
teorias meditativas budistas (como vipassana, methabavana, dhyanna, e chöd). A contemplação detalhada 
e sistemática dos aspectos internos da formação/deformação dos tecidos orgânicos a fim de se praticar o 
desapego e o destemor da morte, que caracteriza a poética de Augusto pode ser entendida como um exercício 
de Contemplação das Dez Impuridades do Corpo descrita por Nagarjuna e como a experiência da mente 
fenomenal exposta no Bardol Thodol tibetano. Mais ainda, o poeta, de forma inquestionável e poderosa, 
trata especifica e pontualmente da experiência de êxtase (iluminação) proveniente do estado “mente de clara 
luz” (satva) relacionado ao que, no budismo, se chama darmakaya e nivarnakaya. Tentamos nos livrar da 
noção de que o Bardol Thodol possa ter sido uma influência em Augusto, mas, ao final, retornamos a ela 
porque os estados de consciência (os seis) (o) entre vida-morte-vida tão meticulosamente descritos parecem 
corresponder aos tratados pelo poeta (nascimento, morte, vir-a-ser [reingresso no fluxo do samsara], natureza 
dos fenômenos [delírio, delusão, ilusão, etc.], sonho, meditação). A noção, antes exótica e vaga foi fortalecida 
pelas leituras dos escritos dos jesuítas portugueses e italianos sobre o Tibete nos quais constam traduções 
de textos da própria liturgia tibetana. Todavia, essa é ainda uma hipótese provisória aberta à futuras e mais 
competentes investigações. 

Podemos tratar essa influência que Augusto parece sofrer/sofre das várias tradições de sua tessitura 
poética tanto pela via da teoria e metodologia de Bloom, quanto pela antropofagia de Oswald de Andrade. 
Oswald, não menciona (até onde sabemos) Augusto, mas é óbvio para qualquer leitor com um pouco de 
experiência que o poeta paraibano foi um grande devorador da poesia ocidental e não-ocidental e que ele, 
mastigo-a e digeriu-a bem, cuspindo-a, no modo que Harold Bloom chama de apropriação forte em que os 
pais poéticos totalmente devorados só podem ser percebidos por alguém que está por dentro da tradição ou que 
esteja disposto a nela se iniciar.

 A poesia de Augusto é um caminho do (daquilo que o darma é), para (tendo o dharma como destino) 
ou com (caminha junto de, na mesma direção) o dharma; pode ser usada como um coração (núcleo pulsante) 
da sabedoria dármica. Há consequências geográficas, literárias, históricas, filosóficas, filológicas dessa 
realização, pois revela uma rota, uma roda do dharma e da cultura da terra de Sidarta nas terras de Pindorama 
relativamente forte e madura—ou pelo menos eficaz; todavia não tenho maturidade intelectual ou cabedal 
necessário para ir mais diante. 

Em alguns poemas (Meu nirvana, Budismo moderno, Ao luar, Revelação) leituras consistentes podem 
ser levadas a termo; em outros, muitos dos quais citados aqui, o leitor é convidado, a partir de registros 
específicos, a peregrinar pelo imaginário do poema e os fenótipos de sua linhagem canônica em busca de suas 
sementes. Há gaps, quebras entre uma rubrica da linhagem budista e outras. Talvez porque o poeta não tenha 
sido um budista de carteirinha: apenas um entusiasta das novidadeiras especiarias do Oriente. Mas é evidente 
ao leitor possuidor dos requisitos que a poesia de Augusto mais do que dialoga, ensina o dharma. Os gaps 
podem ser explicados pela teoria da influência de Harold Bloom, de acordo com a qual poetas usam pelo menos 
duas técnicas de apropriação de tropos da tradição: deslocamento (swerves) e unheimliche (estranhamento 
familiar). A melhor narrativa que pude construir até agora para as magistrais construções poéticas de Augusto 
dos Anjos é que seu processo de composição atende a esses princípios propostos por Bloom. Esses processos 
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são evidenciados nas metonímias (pedaços de imagens) e catacreses (uso de uma palavra fora de seu contexto 
convencional) abundantes no tecido poético de Augusto das quais apenas uma seleção foi exposta aqui. 

Na poesia nem sempre os “tijolos” (bijas, sementes semânticas e/ou hermenêuticas) têm ou mesmo 
pretendem ter sequências perceptíveis—é preciso muito trabalho de arqueologia, sociologia, etimologia—
enfim, uma exegese para se conseguir recapturar o percurso do poeta—talvez não se consiga: há um nível em 
que tudo se torna muito... sutil, unheimliche, captável de mente para mente—do Tataghata para o poeta...

O dharma é tratado diretamente na poesia do poeta beat estadosunidenses, Allen Ginsberg (1926-1997), 
que escreveu, entre outros poemas Sunflower Sutra (O Sutra girassol, 1955) e o Wichita Vortex Sutra (Sutra 
Vórtex em Wichita, 1966). Os dois poemas se inscrevem na tradição dármica, mas não estão tão impregnados 
das sementes do dharma quanto as instaladas na poesia de AA desde 1909, em seu Budismo moderno, para 
citar um exemplo. A irreverência da voz lírica de Wichita Vortex Sutra é tão adorável quanto a sobriedade de 
Augusto que jamais derramaria café sequer numa cópia vagabunda do Prajnaparamita Sutra—antíteses... 
ou não: nada é o que parece ser—nada sequer é o que é. Com toda aquela exuberante e “luxuriosa” forma de 
desabusar as experiências sensoriais, Ginsberg se filia às linhagens do budismo tântrico tibetano (praticou o 
dharma sob a tutela de Chogyan Trungpa Rinpoche). Augusto atinge seu objetivo—desabusar-nos das visões 
errôneas sobre a natureza real dos fenômenos da existência—sem sair da linhagem dos antigos, visualmente 
fiel ao dharma pregado pelo Acordado, o qual ele, no entanto, apropriou a seu modo tupiniquim que tornou 
possível o dharma de Ginsberg, quer este tenha sabido ou não da poesia de Augusto.

Considerações Finais 

Just as one uses various types of wood

    To create an image of the Tathagata, 

The wise would respectfully bow to it [his words] in reverence because 
it is based on the Buddha’s likeness. He would venerate it so too […] 
The intelligent should, with faith and happiness, acquiesce in what is 
written here in reliance on Dharma”

Nagarjuna, Letter to a Friend

A poesia de Augusto dos Anjos é extra-vaganteMente luminosa! A morte é apenas mais uma das delusões 
egóicas—uma falsa percepção. Eu é um exercício para compreender eu, a sombra, o fantasma reificado por 
percepções errôneas, resultantes de processos mentais instáveis—é uma via de acesso para se constatar a 
falência de um eu que se supõe existindo, sentindo, agindo. Os vários poemas são exercícios pedagógicos 
para acordar a mente através do método que o próprio poeta nomeia de lógica medonha dos apodrecimentos 
musculares (Monólogo de uma Sombra, l. 67-72; grifos nossos) de autópsia da existência,de atravessar  anoite 
até o sol entre dentro da casa.
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A visualização da própria morte nada tem de macabro—é o treino supremo do meditante theravada 
avançado e dos mestres realizados do Tibete compiladores do Bhardo Thodol (Livro da Morte Tibetano). 
Olhados da visão yóguiga theravada é o caminho adequado para moksha, a saída do ciclo vicioso do samsara 
e abertura para o nirvana (libertação da mente dos condicionamentos errôneos do mundo fenomenal).

A beleza, assim como a feiura; alegria e tristeza não passam de percepções “normais” equivocadas 
de um eu doente de si mesmo. “A alegria é uma doença”21 (Queixas noturnas, l. 19), “e a Tristeza é minha 
única saúde” (idem, l. 76).  Lembrando que a doença. No budismo a doença é a ignorância, o apego e o desejo 
das realidades ou sensações grosseiras. Também em Augusto a doença é a metáfora para a jornada do eu 
atravessando o mundo fenomenal (Os doentes é exatamente essa travessia). 

Um levantamento do Caminho da Índia, na poesia de Augusto, ou seja, outras referências que também 
possam dar ancoragem a essas matrizes de suas poesias: plantas, animais, lugares, cheiros e sabores orientais 
agenciados nos poemas. Compilamos todo um catálogo compilado muito rico rico e será valioso para se 
trabalhar nas construções de outras linhagens poéticas do qual trataremos em outra publicação. Nos interessou 
aqui apontar um mapa para a construção de uma linhagem oriental do poeta. A história pode mentir, mas a 
poesia não: o que não foi poderia ter sido, o que não é pode vir a ser.

 Os seguintes aspectos da estética theravada são destacados em Augusto: dissecação da existência 
utilizando o realismo naturalista e recursos visuais grotescos/chocantes, na construção da experiência de uma 
“lógica medonha” (Monólogo de uma Sombra, l. 67) cujo objetivo pedagógico é educar a mente para a “ultra-
fatalidade de ossatura” a qual “todas as coisas se reduzem” (MS, l. 67-72).

 Esse tecido poético é permeado pela austeridade ascética (tapas) com vistas a bhayatupatthana-
nana, purificação através do conhecimento das aparências (dos corpos e fenômenos) como terror para que a 
consciência operativa do eu obtenha a visão correta dos obstáculos da sabedoria, a saber a experiência de que 
o que consideramos como real e verdadeiro é falso e resulta da ignorância da natureza real dos fenômenos.

O poeta, assim como a tradição theravádica, utiliza a autópsia como procedimento retórico e ontológico: 
eu, o Eu, examina-se a si mesmo como um outro para tratar—reestruturar/reformatar—o contínuo mental 
dos três venenos (ignorância, apego e aversão). A visualização da própria morte é o treino ióguico supremo 
do meditante teravada— elaborado no Bardo Thodol tibetano. Veja-se esses versos em (Monólogo de uma 
Sombra, l. 42-48) com os quais encerramos nossos argumento: 

Quis compreender, quebrando estéreis normas, 

A vida fenomênica das Formas,

Que iguais a fogos passageiros luzem...

E apenas encontrou na idéia gasta

O horror dessa mecânica nefasta

A que todas as coisas se reduzem 

21  Do latim dolentia, “ato de sentir dor”, de dolere, “sofrer, sentir dor”; “doente” L. dolens, de dolentia, “dor”; sentir: infinitivo 
latino sentire, forma do verbo sentio, perceber; ou seja, tomar conhecimento de; Os doentes, o mais longo poema do poeta, nada 
mais do que: aqueles (os) que sentem (percebem) a dor (a percepção aguda) da existência samsárica que possibilita a abertura dos 
canais sutis para o nirvana. 
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Eles se confunde de maneira tocante com o cólofon de textos theravadins de modo que, sem sabermos o 
autor, poderíamos atribuí-los sem o menor desvio estético a um poeta ou pensador do budismo theravada. 
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Entrevistado da edição com a sua autobiografia:

José de Castro, mineiro-potiguar. Gosto de rios, montanhas e trens, maria-fumaça, 
principalmente. Por querer o mar, vim para o litoral potiguar, abraçar dunas 
e ventos. Escrevo todos os dias, para adultos e para crianças. Contos, crônicas, 
aldravias, haicais, poetrix. Invento em todos os gêneros. Mas, principalmente em 
versos livres. Gosto de escrever para crianças, pois, assim, torno-me uma delas. 
Publiquei três livros para adultos e doze para crianças. A palavra é o fio que me 
escorre vida afora. 

Instagram: @jdecastro9 

E-mail: josedecastro9@gmail.com 

Página:

https://www.facebook.com/Poemas-Prosas-Veredas-155321637965770/  
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Capa do livro Poemas brincantes
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Capa do livro Vaca amarela pulou a janela
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ENTREVISTA COM JOSÉ DE CASTRO

O LIVRO E A LITERATURA INFANTIL 

1 - Qual a importância dos livros paradidáticos?

Ainda bem que os professores e as professoras, nos dias atuais, estão se despertando para a 
importância dos livros que não são apenas os didáticos. Nos livros paradidáticos, a leitura pode 
conduzir os alunos para além dos conteúdos meramente conceituais e das cansativas respostas 
a questionários e a outros exercícios similares. Neles, os alunos, de forma descontraída e 
indireta, acabam aprendendo a lidar com sentimentos, com a emoção, com valores que são 
transmitidos em conteúdos transversais aos que estão colocados nos livros didáticos. 

Como o próprio nome diz, paradidáticos, aqueles que vão além dos didáticos e os complementam.  
Trazem ensinamentos que são passados através de uma outra linguagem, a literária, de maneira 
quase que imperceptível. Melhor aprender com leveza, como a que os livros de ficção (histórias) 
e os de poemas ilustrados podem trazer, com encanto e sedução. Constitui-se numa leitura 
prazerosa, que leva a um aprender quase que brincando, de forma lúdica, descompromissada, 
mas profunda, porque atinge pontos sensíveis do olhar curioso e inventivo de uma criança.

 
2 - Qual a importância da literatura infantil para as crianças?

A literatura infantil deveria ser considerada como um direito básico e essencial a crianças de 
todas as idades. Porque a leitura literária representa um marco na formação da criança como 
cidadão que já fazia, antes, a leitura do mundo, como costumava dizer Paulo Freire. 

A literatura infantil abre as portas e as janelas para um mundo em que a sua visão mágica é 
reconhecida, em que ela percebe que pode dar asas à sua imaginação, que existem muitas 
histórias para serem ouvidas, contadas e recontadas. Quando a criança faz uma releitura de 
uma história ou de um poema, ela passa a ser cúmplice do processo de criação daquele texto, 
seja reelaborando um outro análogo a aquele ou representando-o através de um desenho. 

A leitura literária deve ser parte integrante de todo o processo educativo, seja ele formal ou 
informal. A criança deve ser incentivada a ler, tanto na escola quanto em casa, pois quem lê 
desenvolve mais as suas habilidades de construção do conhecimento. A literatura infantil ajuda 
a criança na percepção do mundo e na aquisição de valores que a farão um cidadão melhor e 
mais capacitado para intervir na reinvenção da realidade que a cerca. A leitura literária bem 
conduzida na vida de uma criança, com boas indicações de livros, deixa-lhe marcas indeléveis, 
ajudam-na formação do seu próprio caráter e levam-na a ampliar o seu repertório. Como já 
dizia Ziraldo: “Ler é mais importante do que estudar.”  

 
3 - O que precisa ter um livro infantil além do texto escrito?

Além de uma boa história – ou bons poemas, que brinquem com as palavras -, para ser atraente 
e seduzir o leitor infantil, o livro precisa de alguns toques mágicos. Isso já começa com o seu 
formato, que precisa ser atrativo. E pela capa, que deve chamar a atenção, com um bom apelo 
visual. Nesse caso, conta muito o uso equilibrado de cores e a distribuição dos elementos 
figurativos, sem congestionar o espaço.  

Além disso, um bom  título conta muito a favor. Não deve ser longo e nem muito curto. De 
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preferência, deve ter algo inusitado, seja uma boa rima, algum trocadilho ou um título com alto 
poder de sugestão ao mistério, por exemplo. Tem que ter boa escolha da fonte, que não seja de 
leitura confusa. Deve ter bom contraste entre figura e fundo, destacar bem o nome do autor e 
do ilustrador. A última capa (ou contracapa) também deve ser escrita de forma econômica, mas 
com informações que incitem à leitura do livro. 

A diagramação, ou seja, a distribuição de espaços, o equilíbrio entre texto e imagem também 
são necessários. 

As ilustrações são importantes em um livro. Elas precisam ser atraentes, significativas e 
dialogarem com o texto. Texto e imagem precisam se casar. Além do mais, as ilustrações 
devem ser leves, agradáveis e jamais sufocarem o texto. Bem dosada, a imagem enriquece o 
texto e o valoriza. 

Hoje, no Brasil, temos excelentes profissionais de ilustração, que é uma arte essencial à 
qualidade editorial de qualquer publicação infantil. A título de exemplo, posso citar o artista e 
autor Roger Mello, pois também escreve textos, que é o único latino-americano, até hoje, que 
foi distinguido com o prêmio Hans Christian Andersen, uma espécie de Nobel, pelo conjunto 
do seu trabalho como ilustrador de obras destinadas às crianças.     

 

4 - O que é um bom livro infantil?

Um bom livro infantil é aquele que consegue encantar uma criança. Aquele que mexe com suas 
emoções mais profundas, seja o belo, o engraçado ou o triste. Ele permite esse maravilhamento 
diante do que lhe é exposto, seja através de uma história, um poema, como também de suas 
ilustrações. O livro infantil permite a viagem por mundos mágicos, nos quais tudo é possível. 
Ali reina o faz de conta. Porque a criança é um ser que consegue transitar com facilidade entre 
esses dois mundos: o real e o imaginário. Para ela, essas fronteiras quase que inexistem. 

Um bom livro confirmará na criança os seus melhores sonhos, desejos e fantasias perante 
a vida. De maneira leve, através de analogias, propostas enigmáticas, cantoria, riso, dança, 
mistério, jogo de palavras, tudo isso aviva-lhe o brilho do olhar. Pois um bom livro faz a 
criança ser tudo o que ela imagina. Ela poderá se projetar na personagem que mais gosta e se 
identificar com as situações vivenciadas na história ou no poema.  

Um bom livro estabelece esse tipo de cumplicidade e maravilhamento. Seu compromisso é 
com a estética da fantasia e da imaginação. Um bom livro é alumbramento. 

 
5 - Como você vê o mercado editorial de livros infantis no Brasil?

O maior consumo do livro infantil em nosso país (distribuição), até 2014, dava-se através do 
Programa Nacional de Biblioteca da Escola – PNBE. Criado no final dos anos 1990, foi o 
principal programa de literatura já executado no país, segundo especialistas da área (Regina 
Zilberman e Ana Maria Machado). E foi extinto pelo atual governo, sem nenhuma explicação. 
Assim, o livro literário ficou cinco anos sem ser distribuído pelo MEC. Só em 2019 voltou, 
através do Programa Nacional do Livro Didático – PNLD. 

Há uma urgente necessidade de que se retome uma política efetiva de distribuição do livro 
literário, pois ele cumpre papel fundamental dentro do universo da leitura nas escolas. A leitura 
literária é diferente da leitura de livros didáticos. São linguagens e conteúdos diferentes que 
se complementam na transversalidade de temas que compõem os currículos. Essa distribuição 
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governamental é importante, pois as escolas são muito desprovidas de recursos para aquisição 
e reposição de acervos literários e manutenção de bibliotecas. 

Em relação ao consumo de livros fora do âmbito escolar, eu diria que é algo muito incipiente. 
Não existe uma tradição de pais adquirirem livros para seus filhos, quanto mais ao considerarmos 
que o preço dos livros ainda é relativamente caro. Os livros infantis, um pouco mais, devido ao 
fato de serem ilustrados, em cores. 

Importante, portanto, que houvesse uma política séria que incentivasse a publicação de novos 
autores, para o surgimento de um volume maior de obras literárias para a criança e também 
para o adolescente. Recomendável que se busque o barateamento do  livro, de maneira que 
ele possa ser consumido também pelas classes sociais menos favorecidas. O livro hoje, no 
Brasil, ainda é artigo de luxo. Na verdade, deveria ser encarado como produto de primeira 
necessidade para a educação e para a formação da cidadania. Além do caráter de ludicidade e 
prazer que a leitura proporciona. 

6 - Como tornar-se um bom escritor infantil?

Toda pergunta merece uma boa reflexão. Não existe nenhuma receita para alguém vir a ser um 
escritor de livros para crianças. Quanto mais ser um bom escritor. Contudo, há uma premissa 
básica para todo escritor: antes de mais nada, precisa ser um bom leitor.  A leitura e a escrita 
se completam, pois são como as duas asas do pássaro que propiciam o voo da literatura que, 
assim, alcança a altitude necessária para enxergar o mundo de uma nova perspectiva, com um 
olhar inocente, como o da criança, que está sempre disposta a se aventurar e a descobrir. 

O bom escritor infantil é aquele que tem a capacidade de inventar novos mundos, que consegue 
enxergar além do horizonte.  E tem uma escrita que torna possível a diversão durante a jornada. 
Confere prazer ao voo exploratório da leitura. 

Para alcançar esse ponto, e preciso ler e reler, principalmente os clássicos, os autores que 
se destacam na literatura infantil. E quando estiver elaborando um texto, buscar atender aos 
valores de que nos fala Ítalo Calvino, como leveza, rapidez, exatidão, dentre outros. Escrever 
e reescrever. Reescrevendo afiamos o gume do verbo para cortar macio e com leveza a carne 
das palavras e expressar melhor as ideias. 

Escrever literatura infantil, na verdade, é redescobrir e reinventar a criança que existe dentro 
de cada um de nós. É ter a capacidade de rir de si próprio e de ver importância nas coisas 
miúdas. Como borboleta, formiga, flor e passarinho. É descobrir um bom começo de história. 
Espichar-se alegremente nas palavras do meio, saltitando aqui e ali. E saber que a palavra 
“fim” é apenas um recomeço… Ou uma nova interrogação. Existe um bom escritor infantil?  
Um bom leitor talvez saiba a resposta. 

7 - Como você classifica um bom leitor infantil?

Novamente, um desafio. A primeira ideia que me vem é a de que um bom leitor é aquele 
que alguém conseguiu incentivar a sê-lo, seja por atitudes ou por condições inerentes ao seu 
próprio jeito de ser e/ou de lidar com a leitura.  E isso pode acontecer a partir do ventre 
materno, quando a mãe já tem um gosto pela leitura e o faz com regularidade. Ou quando a 
criança nasce em famílias que têm biblioteca ou facilidade/condições e predisposição para 
comprar livros para os filhos. Tudo isso, a meu ver, ajuda na formação de um bom leitor. Mas, 
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não é uma condição que, obrigatoriamente, conduzirá a criança a ter gosto pela leitura. Ajuda, 
mas não determina. Pois sei de muitos casos em que tudo conspirava contra a criança, desde a 
condição social, até mesmo à questão de insurgências familiares contra a leitura. E a criança, 
por algum impulso, vindo não se sabe de onde, lutou contra a maré e tornou-se um leitor ávido, 
que buscava, de todas as formas, saciar a sua fome de leitura. 

Então, para mim, um bom leitor é aquele que, mesmo tendo tudo conspirando ao contrário, 
rompe as barreiras e triunfa. Consegue sempre dar um jeito de conseguir os livros que a sua 
urgência interior exige. Um bom leitor é aquele que o faz pelo gosto de ler, pelo prazer da 
leitura. Nunca por obrigação. E aí está um dos pontos da questão: a escola, os professores, as 
professoras, os mediadores e as mediadoras podem ter um papel fundamental nesse processo 
de incentivar e de criar as condições favoráveis para que a criança venha ser um bom leitor. 
Quando alguém, de alguma forma, determina-se a incentivar uma criança à leitura, ela terá mais 
chances. E isso pode acontecer pelo bom exemplo, por indicações de leitura, por sugestões, por 
criar ambientes propícios a isso, como as confrarias de leitura, clubes de leitura, dia do livro 
em sala, rodas de leitura, contação de histórias, saraus, dentre outros. Para encantar alguém 
para a leitura, precisamos de bons leitores, apaixonadas pelos livros. Pessoas que sabem que o 
prazer da leitura vem de livros que sejam significativos para a criança. Aqueles que lhe falem, 
mais que aos olhos, ao coração. 

Finalmente, o bom leitor infantil não é aquele que lê muitos livros. Mas aquele que procura ler 
o máximo que suas condições o permitem. E que faz uma leitura de qualidade. Ou seja, sabe 
interpretar, decodificar, compreender e transpor para o seu mundo os resultados de sua leitura. 
Um bom leitor sabe que nunca vai conseguir ler todos os livros que existem no mundo. Mas 
ele se esforçará para isso, o máximo que puder.   

Agora, com base em índices apontados por pesquisas tipo “Retratos da Leitura no Brasil”, um 
bom leitor seria aquele que lesse, pelo menos, entre quatro a cinco livros por ano (pois as taxas 
dizem que esse número oscila em torno de 2,43 livros/ano, dados de 2016). 

Que vergonha! Lamentável! Como se construir um país assim? Lembrem-se da máxima de 
Lobato: “Um país se faz com homens e livros.”

 
8 - O que um bom livro deve proporcionar a uma criança?

Em primeiro lugar, um bom livro deve proporcionar à criança momentos de verdadeira entrega 
ao ato de ler, de forma que ela não veja a leitura como obrigação, mas, sim, como algo que 
lhe dá prazer. Isso significa que um bom livro deve proporcionar à criança a oportunidade de 
viajar na fantasia e na imaginação. Ele precisa trazer indagações e desafios adequados à faixa 
de idade, da criança, seus interesses e motivações. Importante que o livro proponha desafios 
à inventividade da criança, à sua capacidade de ser criativa. Esse livro proporcionará a ela 
momentos de descoberta de si mesma, de suas emoções, principalmente. Poderá levá-la à 
percepção do mundo de maneira abrangente, pleno de seres, animais e gentes, múltiplos, numa 
diversidade necessária ao equilíbrio da vida.  

O bom livro, portanto, é aquele que enseja emoções variadas à criança e estabelece com ela 
um pacto de cumplicidade durante todo o trajeto da leitura. Ou seja,  a alegria da aventura, o 
prazer da descoberta.  Em outras palavras, um bom livro deve favorecer à criança momentos 
de descoberta de si mesma. Nele a criança enxerga a si e ao mundo. Nesse mundo, ela se vê e 
se descobre. E segue adiante. Até novo susto. 

9 - Quais os desafios da literatura infantil diante de videogames, tablets e celulares?
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Sempre que aparecem veículos novos, os antecedentes têm que se aprimorar para sobreviverem. 
Por exemplo, com o surgimento da televisão, o veículo rádio teve que se especializar e 
aprofundar-se em sua linguagem. Cada mídia nova cumpre um papel. Necessário que cada 
veículo procure usar o que os outros podem lhe oferecer  como vantagem. Na era da internet, 
todos os veículos se acomodaram e procuraram seus nichos através de uma rede de interligações, 
de maneira que cada ambiente tecnológico pudesse servir de apoio. Existe uma teia de relações 
entre as várias mídias. 

Da mesma forma, o livro que é o suporte privilegiado da literatura infantil, precisa conhecer 
seus concorrentes. E dar o salto por cima, buscando parcerias. Para isso, precisa ter consciência 
do seu diferencial, usar bem aquilo que lhe favorece em relação aos demais. Contudo, os livros 
podem estar disponíveis nos tablets ou nos celulares, pois uma boa história pode ter sua versão 
eletrônica,  seja sob a forma de e-book ou de pdf. Cada vez mais autores publicam seus livros 
eletrônicos, principalmente devido à dificuldade de acesso às editoras, em decorrência de 
altos custos, seja da ilustração, do papel ou da impressão. Os e-books, por outro lado, atraem 
também pela sua capacidade de larga disseminação pelo mundo, existindo apenas barreiras em 
relação ao idioma em que são escritos. 

Apesar disso, não vejo como problemática a coexistência de formas de expressão que veiculam 
conteúdos relacionados à literatura infantil. Não acredito que o livro impresso vá morrer ou 
cair de moda tão cedo. Vejo, sim, que os livros estão ficando cada vez mais bonitos e atraentes, 
com a intenção de capturar os seus leitores mirins de forma mais consequente. E, acredito, o 
livro sempre teve e sempre terá o seu charme, além do visual, das ilustrações, do uso de fontes 
bonitas e da riqueza de cores, pois passa pela sensação tátil, pelo toque, o folhear de suas 
páginas, além de sua capacidade de sensibilizar o leitor através de histórias interessantes. O 
livro tem a sua magia especial: ser retirado da prateleira, e de fazer com que o leitor o tenha 
sempre ali, disponível, sem nenhum dispositivo elétrico ou eletrônico que o ligue. A todo 
momento, um amigo de todas as horas. 

Mas, o amanhã do livro impresso, na verdade, ninguém sabe. Acredito que ele sempre existirá. 
Nem que seja apenas para o prazer do colecionador, como existem os numismatas, que 
colecionam moedas raras. De qualquer forma, por via de dúvidas, penso em publicar e-books. 
Nunca é demais usar a tecnologia como uma isca a mais para fisgar o peixe leitor.

 
10 - Que recado você quer passar para os pais e professores sobre o hábito da leitura na 
criança?

Os pais, tendo livros em casa, devem dar o exemplo de que são leitores, pois isto serve de 
incentivo para seus filhos. Além disso, é importante que reservem algum momento do dia para  
ler algo para eles. Por exemplo,  na hora de colocá-los na cama para dormir, ler uma história 
ou um poema é importante para que eles, aos poucos, tomem gosto pelos livros e sintam prazer 
na leitura. Outra coisa: procurem comprar livros para seus filhos. Pelo menos uma vez ao 
mês, quando foram fazer as compras de supermercado, abasteçam também as prateleiras do 
quarto da criança com esse importante alimento. Concordo com aqueles que dizem que livro é 
o melhor presente. Ao dar o livro à criança, recomendem que tenham cuidado com ele, que o 
folheiem da maneira adequada, pois assim o livro poderá se conservar em bom estado durante 
muito tempo. E lembrem-se sempre: reler é tão importante quanto ler, pois sempre fazemos 
novas descobertas. 

Quanto aos professores, imagina-se que já saibam a importância da leitura na vida da criança. 
Mas é bom relembrar que devemos sempre despertar nela o interesse por algum livro adequado 
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para a sua idade. Crie um momento de leitura participativa com seus alunos, cada um lendo um 
trecho de uma história ou de um poema. E estimulando a que, após a leitura, façam comentários 
sobre o que acabaram de ler. Importante que aprendam a trocar ideias com seus colegas. Peça 
para que desenhem ou escrevam alguma história ou pequeno poema inspirado na leitura. Se 
a escola tem biblioteca, recomende que eles, pelo menos uma vez por semana, na sexta-feira, 
por exemplo,  escolham algum livro de sua preferência para levarem para casa e lerem para 
os pais. E, na volta, faça uma roda para que cada criança conte como foi a sua experiência de 
leitura em casa. Procure fazer com que tudo o que se relacione ao livro ou à leitura seja feito 
de maneira a dar prazer e alegria. 

A leitura não deve ser obrigatória e nem a biblioteca deve ser encarada como lugar de castigo 
para algum aluno que teve comportamento indevido em sala. Tudo deve ser resolvido sob a 
forma de diálogo. E passar sempre a ideia de que livro, leitura e biblioteca são, na verdade, 
nossos tesouros. Pois a leitura nos edifica e nos ajuda a aprimorar a nossa maneira de enxergar 
o mundo. Como digo no final do meu poema “Um livro, um castelo”: “um livro é amigo, 
alegria nos dá.” Pais e professores, procuremos ser bons leitores. Que saibamos dar o bom 
exemplo aos nossos filhos e aos nossos alunos. Viva o livro! Viva a leitura literária nas escolas!  

 

José de Castro 
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Cartas
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In memoriam

 

Tavares Elbrujo, 

Algumas partidas são difíceis de entender.

Você foi embora sem se despedir, por vaidade ficamos sem nos falar nos últimos anos.

Bobagens da roda da vida, estivemos sempre do mesmo lado.

Agora dói.

Vai ser um pouco complicado sua ausência.

Que durante muito tempo me trouxe o conforto de saber que você estava aqui, mas agora não 
está mais, então dói.

A vida era uma festa contigo mesmo a distancia trazia paz e alegria.

Agora a vida segue. 

Mas levo comigo a lembranças de nossas conversas.

Naquele domingo (12/07) triste nosso amigo velho e ranzinza Tavares Elbrujo se foi.

Doeu e se fez silêncio o velho  anarquista, participou do jornal O Inimigo do Rei, militou no 
CDPA (Centro de Documentação e Pesquisa Anarquista, fundado em 1984), no Núcleo Pró-
COB de Salvador, na APPL (Associação em Prol do Pensamento Libertário), e colaborou 
com a existência de muitos outros grupos anarquistas em Salvador e no resto do país.

Trabalhador, combatente, lutador, ranzinza ...se foi mas quem fica continua na luta ,tentando 
transformar o mundo num lugar bom pra se viver

Dói.  

Que a terra lhe seja leve, como diriam nossos camaradas espanhóis.

A vida  segue ...vida longa aos que lutam.

Doi mais vai passar.

Fábia 
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Contos
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Passear em Martins

Ouvi de um amigo meu:

“Quando vou passear em Martins a minha alegria se renova.”

Após subir a Ladeira dos Picos chegando na Lagoa Nova.

Quando estou em Martins parece que nem existo. Lá do Mirante Mãe Guilé 
vejo o rosto de Cristo. É uma terra de gente boa. Os 700 metros de altura nem 
parecem ser tão altos. Os bairros da Camboa e do Planalto.

A bela terra da Maioridade. A Ladeira 13 de Maio. O Coreto no centro da cidade, 
palco de cantores e atração. A Casa de Pedra, localizada no sertão, tem beleza a 
se perder de vista, é o local mais procurado pelos turistas.

Terra de gente feliz. Foi chamada de Imperatriz. Teve na Rua das Pedras o seu 
«berçário». A linda Lagoa do Rosário.

A cidade de Martins tem escolas e árvores centenárias. Uma bela jaqueira para a 
gente em baixo dela conversar. Quem diria que a principal Obra de Camões - Os 
Lusíadas- no museu da Escola Almino Afonso o turista pode encontrar.

Adailton Ferreira
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As alianças

     A pequena Margarida sempre olhou para a mão esquerda de sua titia Welma 
intrigada com as cores das alianças.

     Um certo dia perguntou: “ titia o que é isso? acrescento aqui que a Margarida 
tem apenas 3 anos de idade. A tia prontamente respondeu-lhe: “ São as alianças da 
titia» . 

     Então, ela Margarida, olhou para a aliança de tucum (aliança de coco), depois 
olhou para a outra de marcassita com ouro branco, como a indagar-se na sua fértil 
imaginação infantil: São diferentes, né? tia? e ela brincava com a mão da tia rolando 
e afastando as alianças.

     Um outro dia, ela estava outra vez a brincar com a mão esquerda da tia. Percebeu 
que a mesma estava apenas com a aliança de tucum. Fez aquela carinha inocente 
e disse: « Tira isso titia, tira...»  A titia Welma não deu respostas. Então, em um 
gesto espontâneo a Margarida retirou a aliança de tucum do dedo da tia Welma 
jogando-a no chão com um sorriso maroto.

     Enfim ela conseguiu com seu pequeno gesto infantil demonstrar que não gostava 
da aliança de tucum, creio que em seu pensar infantil era muito feia aquela aliança.

     A titia Welma apanhou-a do chão sem indagação e retornou a aliança ao seu 
dedo.  A pequena Margarida apenas olhou e não mas voltou a brincar com a mão 
de sua titia Welma.

Apresentação Oliveira
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Emecê Garcia é poeta, contista, filósofo, professor formado 

em Letras e pós-graduado em Literatura Brasileira pela UFRN.

O HOMEMORCEGOMEM

NUMA decrépita Biblioteca margeada por várias mangueiras, onde raras vezes aparece 
alguém para estudar, apesar do espaço agradável para leitura,   termina atraindo outra espécie 
de animal: morcegos. Estes, atraídos pelo doce cheiro dos frutos, competem com um único 
leitor: Memor. Homem aposentado de meia idade que faz da leitura o seu lazer exclusivo.

Naquela época do ano a velha biblioteca é um lugar que atrai apenas os noctívagos que 
se abrigam durante o dia. Visto que o espaço fica sempre fechado eles se sentem seguros nas 
salas escuras.

Ao cair da tarde, Memor gosta de desfrutar a vida lendo bons livros de literatura, de 
preferência romances modernistas como de Jorge Amado e outros.

 Certa vez estando a sós no seu taciturno mundo de deleitura, Memor sentiu um vento 
frio soprar-lhe a nuca. Um frio que lhe correu toda espinha deixando-o com os nervos a flor 
da pele e o coração aterrorizado, a palpitar com o súbito. Seus cabelos e pêlos dos braços 
arrepiados eram a denúncia do seu terror. Mas logo à sua frente, descobriu a causa de tudo 
aquilo. 

Era um morcego que num rasante de bicho alado, peitado e danado, fora pousar num 
caibro, bem à vista de Memor. Lá de cima, ficou a se balançar feito pêndulo de relógio. Como 
se o quisesse hipnotizar para lhe sugar o precioso líquido purpúreo de humano. 

Memor, aterrorizado, observa o animal e antes mesmo que ele decidisse o atacar 
novamente, toma iniciativa primeiro e vai à caça do pobre indefeso... 

De posse do único apetrecho que tinha em mãos, deu a primeira investida atirando o 
chinelo de couro contra a pequena criatura, que por pouco não o acertou. Porém, o morcego 
nada pode entender sobre aquele ataque surpresa. 

Estava tão inocente quanto o homem. Assim, como este sempre vinha à tarde ler, ele 
sempre fazia aquele vôo de fim de tarde. Porém, o tempo estava para chover e escurecera mais 
cedo. Havia se acordado para exercitar o corpo em seguida, iniciar a sua rotina de noctâmbulo. 
Por isso, a desgraça estava para acontecer.

Mesmo sem nada compreender, de uma coisa ele tinha certeza: tinha que escapar dos 
violentos ataques do enfurecido homem. E assim voou de canto a canto; voou o mais rápido 
que pode para não ser morto. 
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Porém, a fúria do homem aumentava à medida que errava seu ataque. E mais colérico 
voltava para dar fim ao pobre e indefeso noctívago. Este, vendo uma brecha de  sobrevivência 
no telhado, deu um vôo direto e certeiro para escapar do cerco. 

Mas, quando a alguns milésimos de segundos, já atingindo a saída, sente também atingida 
sua asa esquerda, que cambaleando bate na parede e se estatela no chão feito pacote fofo de 
nada, já sem forças, sem sentidos, sem vida.  

O vitorioso homem, satisfeito por cumprir sua missão, o pegou pela asa ferida, pobre e 
inútil morcego, ainda quente pelo último fio de vida, o pôs dentro de um vidro com álcool para 
servir de exposição a centenas de leigos, ignorantes à cena cruel, como troféu de sua vitória 
medíocre. 

Recuperado do susto e satisfeito do embate, o enigmático homem retoma sua leitura. 
Está a ler um romance realista digno dos tempos Modernos, estilo Jorge Amado, em que a cena 
se desenvolve com o namorado sendo acariciado pela sua amada. Esta, por trás dele, passa-lhe 
as mãos em seus cabelos e vai lhe roçando a nuca com seus lábios cálidos de desejos. Nesta 
hora, leitor e personagem passam a viver uma realidade fictícia na qual o próprio leitor parece 
se envolver muito mais e por total. Com a cena que ler,  faz se sentir tão abstraído pela leitura 
inebriante e agradável. 

Memor se faz, literalmente, personagem em vida em ato em fato. Porque se sente como 
próprio personagem vivendo as mesmas sensações, as mesmas delícias das carícias.

Completamente absorvido pela leitura e pela realidade que o envolve, sente um suor 
quente escorrer-lhe no peito e, ao mesmo tempo, a cair sobre a mesa, o livro, o chão, um 
líquido escarlate. 

Está entorpecido pela ficção e pela realidade, procura entender se está a sonhar ou a 
dormir. 

Despertado daquele arrebatamento e torpor, ver com toda clareza dos seus olhos que 
um dia Deus lhe há de ofuscar um morcego voando satisfeito, com as mandíbulas ainda 
ensangüentadas; com a língua a saborear daquele doce líquido escarlate de homem. 

Era justamente a mulher do morcego que ele acabara de exterminar. 

Ensangüentado, com a vista agora a se ofuscar, tem à sua frente mais de um morcego. E 
ainda de posse da mesma arma da primeira vítima, procura agir mas não consegue.

Consegue, na verdade, se ver reduzindo abruptamente de tamanho. De repente sente-se 
um rato a rastejar sobre a mesa, a sobejar-lhe o próprio sangue, vai consumindo as páginas 
daquele desgraçado e maldito livro que lhe custara a vida? 

Num salto que dá de sobre a mesa, esperando cair no chão, sente-se levitar como um 
pássaro feliz e alegre por ter alcançado a liberdade que todo homem sonha um dia ter. 

Porém, ele não é pássaro. Não é rato. Não é homem. É a própria figura de 
HOMEMORCEGOMEM.             

Quando deixa a Biblioteca, encontra o mesmo Amor que o envolveu no romance que leu 
momentos antes. Tudo é muito confuso na sua cabeça. 

Mas fica a certeza de que o Amor que sente lhe dá uma sensação de liberdade indescritível 
e de eterna leveza. 
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Bom, está em movimento. Porém, não consegue com clareza discernir se voa andando 
ou se anda voando.  

Do Livro POVAREJO de Emecê Garcia, Editora MMO Graf, Jun 2008 – Natal/RN  
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Idílio

Foi só o tempo de recostar no travesseiro macio, e as pálpebras fecharam como 
cortinas de teatro. Mas o idílio estava só começando. Entre névoas rosadas e um 
cantar de anjos, depositei meu coração rubro, enfeitado de asas, a bordo de um 
pequeno barco, icei as velas, dei partida, conforme o que dissera a voz em meus 
ouvidos. Junto dele, uma carta enigmática, onde só uma alma pura seria capaz de 
ler. O seu destinatário espera por ela a uma infinidade de séculos. Deixei que os 
ventos o levassem, pois eles sabem o destino dos que se amam.

Eneida D’alma Cristinna
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O DOUTOR MEXILHÃO E O MENTIROSO

Miguel Carqueija 
 

No divã do psicanalista o paciente contava a sua história. Junto à mesa, tomando notas, 
perguntou o Doutor Mexilhão: 
— E aí? O que aconteceu depois que os terroristas explodiram o navio e você foi o único 
sobrevivente? 
— Não foi nada fácil, Doutor Mexilhão! Imagine o senhor que eu tive de nadar três mil 
quilômetros em águas geladas e infestadas de tubarões, ainda bem que eu sou muito rápido! 
Em suma, quando cheguei à costa, já bastante cansado, o litoral era tão íngreme que ainda 
precisei escalar seiscentos metros de rochedo pontiagudo, rasguei as minhas roupas mas 
consegui chegar lá. 
— Até aqui não vi motivo para você me procurar. Por que precisa de um psicanalista? 
— É que estou muito grilado, todo mundo, até mesmo os amigos, me chama de mentiroso! 
Ora, tudo o que eu contei é verdade! Não aguento mais ser chamado de mentiroso, doutor! 
Isso dói muito! Estou até pensando em acabar com a vida! 
— Ora, não diga isso! Eu acredito em você! 
— Verdade, Doutor Mexilhão? O senhor me acredita? Que bom! 
— Agora conte o resto da história. Você conseguiu se safar, então? 
— Sim, mas o senhor crê que os meus problemas não pararam aí? 
— Ah, não? O que foi mais que aconteceu? 
— Quando eu consegui chegar no platô, um leão enorme e feroz veio ao meu encontro? 
— Como você diz? Um leão? Tem certeza? 
— Está vendo? O senhor já não está me acreditando! 
— Não, não, eu acredito, só quero saber se era um leão mesmo e não um leopardo, um tigre 
ou uma onça. 
— Não, doutor, era um leão mesmo, tinha juba! 
— Está bem — e o doutor continuava tomando notas. — O que aconteceu então? 
— Ah, eu peguei um pedaço de pau que por sorte estava ali perto e quando a fera se 
aproximou eu dei-lhe umas boas cacetadas! Ele fugiu choramingando e aí eu pude seguir 
meu caminho, até chegar na estrada e pedir uma carona! Foi assim que eu pude voltar 
para casa, mas a polícia não acreditou na minha história e disseram para eu consultar um 
psiquiatra! Foi por isso que eu vim aqui! E agora, Doutor Mexilhão? O senhor acha que é 
tudo produto da minha imaginação? 
— Não, é claro que não, eu acredito em tudo o que você me contou. 
— Acredita mesmo, doutor? Não está dizendo só para me agradar? 
— Não, eu acredito mesmo. Só que agora eu vou cobrar cinco vezes mais pela consulta! 
— O que? Que história é essa, doutor? Por que uma coisa dessas? 
— Muito simples! É que aquele leão manso é meu! E eu gastei uma fortuna com dentista, 
pois você quebrou três dentes do Sansão a pauladas! Foi preciso implantar três dentes de 
ouro no coitadinho! 
 
Rio de Janeiro, 24 de junho de 2019.
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Cordéis
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QUEM NÃO SE COMUNICA SE ESTRUMBICA

Francisco Luiz Mendes

Um fulano amigo meu

Deu-me uma sugestão

Para fazer um cordel

Na popular expressão

Que “quem não se comunica

Certamente se estrumbica”

Aí está a questão.

Entretanto ele me disse

Seu moço preste atenção

Em minha vida vivida

Já percorri muito chão

Muito tenho observado

Pelo que tenho notado

Nada mudou o cidadão.

Pois veja que muito bem

Esse amigo assim dizia

Ainda tem muita gente

Bem fora de sintonia

É para não acreditar

O que vou lhe relatar

O que eu vi outro dia.
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Abobalhado ainda estou

Com o que presenciei

A tal cena que assisti

Até me envergonhei

Vi naquele cidadão

A falta de difusão

E mais perplexo fiquei.

Aquele caro sujeito

Ali naquele aperreio

Tentava usar o orelhão

Não achava manuseio

Então eu pensei assim

Quão esse papa-capim

Neste Brasil está cheio.

Tal qual foi sua alegria

Ao me ver se aproximar

Ligeiro me consultou

Se eu podia auxiliar

Vendo aquele sufoco

Eu respondi-lhe no toco

Em que posso lhe ajudar?
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Cidadão me agradeceu

Por ter sido auxiliado

E comigo retruquei

Já diz o velho ditado

Que “quem não se comunica

Evidente se estrumbica”

E hoje foi confirmado.

O sicrano prosseguia

Na sua argumentação

Falando sobre política

Futebol e educação

Contudo, ficou intrigado

Com aquele diplomado

Confuso lá no orelhão.

Outro ouvinte interagiu

Dizendo suavemente

O que está a comentar

Eu concordo plenamente

Tanto no Brasil de outrora

Quão ainda neste agora

Nada vejo diferente.
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O audiente progredia

Dando sua opinião

Citando mesmo exemplo

Já com outro cidadão

Que também era formado

E ficou todo enrolado

Usando o dito orelhão.

Assim sendo ele segue

Outro episódio lembrou

Na fila de certo banco

O que ele presenciou

Meu caro, fique ciente

Acredite ainda tem gente

Em nada se adaptou.

No entanto, creia você

Que falta de informação

Esse sujeito na fila

Ecoava, era um trovão

Então mal ele entendia

Nova tecnologia

Tava ali na sua mão.
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Ele segue proferindo

Mais ocorrência citando

Meu caro amigo senhor

Cada dia piorando

Povo não quer nem saber

O que está pra acontecer

Nesse bonde vai entrando.

A prosa seguia firme

Rumo à Praça Mauá

Falava-se então do preço

Do arroz e do seu fubá

Da margarina e do pão

Da farinha e do feijão

Até o suco de cajá.

Mas o tema principal

Era comunicação

Questionava o porquê

A falta de interação

Tanta tecnologia

Ainda hoje em dia

Oculta-se informação.
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Tem gente que ainda prefere

Suar na fila dum banco

Que importa horas, minutos

Até mesmo ficar manco

Dali não arreda seu pé 

Ali permanece até

Derradeiro solavanco.

Tem aquele que rezinga

Eita! Sujeito mais lento!

Porém bem ao seu dispor

Está o autoatendimento

E ninguém lá quer saber

Prefere a unha roer

Na fila soprando vento.

Existe o que ignora

Até uma televisão

Achando que esse veículo

Nada tem de educação

Só tem coisa vergonhosa

Além de escandalosa

É antro da perdição.
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E tem gente que só lê

Uma folha do jornal

Unicamente aquela

Pendurada num sisal

Outro texto nem olhou

Só leu o que interessou

Nada mais especial.

Internet por exemplo,

Poucos têm aptidão

É nela que se encontra

Uma vasta informação

Qualquer tipo de notícia

Autêntica ou fictícia

Está à disposição.

Tem gente que até duvida

Que o homem foi à Lua

Deparei-me certo dia

Com dois amigos na rua

Um disse pro outro assim

E você zombou de mim

Com essa conversa sua.



 

 REVISTA BARBANTE - 89

Espantado ali fiquei

Escutando a discussão

Falei comigo meu Deus

Isso é uma aberração

Como ainda tem gente

Que vive tão displicente

Afora nesse mundão.

Eu deixei os dois ali

Segui minha caminhada

A seguir eu já encontrei

Aquela fila alongada

Lá fui ver o acontecido

E fiquei estarrecido

Com motivo da parada.

Aquele povo estacado

Esperando o banco abrir

E do autoatendimento

Ninguém lá foi se servir

Veja que situação

Naquele enorme filão

Mais gente vinha se unir.
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Pleno século vinte e um

É para não acreditar

Mas como tem muita gente

Que também não sabe usar

O que está ao seu dispor

Com tudo isso a favor

E pro mundo se agregar.

Faz parte desse roteiro

Também nossa educação

Porém para isso é preciso

Captar informação

Ouvinte assim comentou

Ao mesmo tempo explicou

Valor da comunicação.

Outro sicrano também

Soltou sua opinião

Com segurança lhes digo

Não vejo qual a razão

Para alguém se omitir

Só procurar ler e ouvir

Jornal ou televisão.
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É aí que está o quê

Oh, meu caro camarada!

Esses que dizem saber

Eles não sabem nada

Eu sou testemunha viva

Cena pateta e exclusiva

De pessoa diplomada.

E na falange terrestre

Continuava o influente

Meu velho amigo lhe digo

Afirmo-lhe consciente

Até com exatidão

Nos moldes da educação

Já eduquei muita gente.

Dentro dessa integração

Também fui me educando

E conhecendo pessoas

De tal modo me informando

Hoje eu tenho prazer

De comentar e dizer

A vida foi me ensinando.
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Por isso que lhe pedi

Pra você cordelizar

Este tal velho ditado

Que tanto se ouve falar

Que “quem não se comunica

Pela vida se estrumbica”

Ou vê a vida passar.

Baseado no ditado

Eu lhe dei total razão

Observando tais coisas

E cheguei à conclusão:

Que “quem não se comunica

Com certeza se estrumbica”

E eis aí a questão!

FIM
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Joana Cacilda Bessa

Pioneira na escalada da mulher na política brasileira

Rita Cruz

1

Ao nosso Deus Criador

Que do barro o homem criou,

E de uma costela sua

A mulher Ele formou,

Suplico discernimento

Que o Grande Pai nos deixou.

2

O mais precioso bem

Que Deus a mim concedeu,

Foi de ser uma cordelista,

Na minha vida me deu,

O poder de versejar

Tanta história que ocorreu.

3

Suplico que me ilumine

Pra num cordel escrever,

Sobre uma mulher de força

Destemida pra valer,

Que lutou por seus direitos

Que agora vou descrever.
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4

Para narrar essa história

Passei por dificuldade,

Por não encontrar os meios

Que fosse pura verdade,

Pesquisei na internet

A luta pela igualdade.

5

A mulher não tinha vez

Da política era excluída,

Daí foi formado grupos

Que em luta destemida,

Conquistaram seus direitos

De forma bem merecida.

6

Após intensa campanha

As mulheres conquistaram,

Ter direito à votação

Foi por isso que protestaram,

Não somente pelo voto

Com firmeza e fé lutaram.

7

No Brasil o voto foi

Pela mulher conquistado,

No ano de trinta e dois

Na Constituição criado,

Apenas facultativo

Assim ficou registrado.
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8

Mas o objetivo desse

Trabalho que hoje escrevo,

É falar de uma mulher

Com destreza e muito enlevo,

Joana Cacilda Bessa

De grande fibra e relevo.

9

Nasceu lá em Apodi

Num pequeno povoado,

Município de Itaú

Assim atualizado,

Em mil e oitocentos e

Noventa e oito foi dado.

10

Os genitores da mesma

Seu pai bondoso cristão,

José Marcolino Bessa

Sua mãe Rosa Botão,

Emília o primeiro nome

Cito com muita emoção.

11

Porque de Joana Bessa

Não se sabe quase nada,

Por ter sido mulher firme

E lutar emponderada,

Na guerra contra o machismo

Da classe politizada.
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12

Com garra e muita coragem

Na luta desbravadora,

De Pau dos Ferros Joana

Foi a primeira eleitora,

Em vinte e sete, o bom ano;

Ela foi vereadora.

13

Nessa terra Potiguar

Foi a primeira intendente,

Com honrarias e glórias

Numa luta inteligente,

Foi eleita Joana Bessa

Na Política pertinente.

14

No dia dois de setembro

Sendo vinte e cinco o ano

Que Joana foi eleita

Num destino soberano,

Com setecentos e vinte

E Cinco votos faz plano.

15

Em Paus dos Ferros Joana

Foi eleita vereadora,

Demonstrando a sua força,

À classe dominadora,

Com beleza e com doçura

Do pleito foi vencedora.
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16

No dia dois de setembro

Posse Joana tomou,

Era vinte nove o ano

Do bom cargo que abraçou,

Empoderada e bem forte

O feminismo exaltou.

17

Tendo em vista que no dia

Primeiro de janeiro não,

Ter sido ali empossada

Com outros em união,

Por causa de uma viajem

A Natal com precisão.

18

Nessa viajem Joana

Foi resolver um problema,

Da vida particular

Tendo vivido um dilema,

Conforme a ata assinada

Pelo poder do sistema.

19

A ata foi assinada

Pelo Senhor João Tomaz,

De Aquino sobrenome

Homem honrado e sagaz,

Secretário do prefeito

Que trabalho honesto faz.

20
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Sobre a vida de Joana

Quase nada foi achado,

Pedi proteção a Deus,

Por muito ter procurado,

Encontrei poucos informes

No PC meu aliado.

21

O pouco que eu consegui

Sobre essa grande figura,

Pesquisei na internet

E não ouvi criatura,

Que me desse informação

Pra minha desenvoltura.

22

Sabe-se que era irmã

Lá de Mundinha Botão,

Cujo nome era Raimunda

Bem casada com Cristóvão,

Ninguém sabe se Joana

Também foi casada ou não.

23

Hoje lá em Paus dos ferros

O seu nome é relembrado,

Na Unidade de Saúde

Seu nome foi colocado,

Joana Cacilda Bessa

Alegrou o povo honrado.
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24

Segundo a revista Exame

Joana foi a primeira,

Vereadora do Brasil

Sendo ela pioneira,

Do Rio Grande do Norte

Com boniteza  brejeira.

25

E quando poucas mulheres

No Brasil tinham votado,

Apesar de serem fortes

O voto foi cancelado,

No Congresso Nacional

O sufrágio foi vetado.

26

Até nos tempos de hoje

Temos discriminação,

Na política e no trabalho

Quase não temos razão,

Por isso é que batalhamos

Por nossa emancipação.

27

No Brasil a nossa luta

Por direito a votação,

Teve início em Mossoró

Pelo bem desta Nação

E no Rio Grande do Norte,

Teve logo a concessão.
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28

Esse estado brasileiro

Cujo seu governador,

Foi Juvenal Lamartine

Que a dita causa abraçou;

E a mulher alcançou vez

E nesse estado votou.

29

Nossa Constituição

De trinta e quatro foi forte,

Um marco para as mulheres

Que tiveram o suporte,

Seus direitos consagrados

Dando pras mesmas um norte.

30

Com direito a igualdade

Foi proibida a diferença,

Direito igual entre os sexos

E descanso na doença,

Antes e depois do parto

Por meio da providência.

31

Dou vivas a essa dama

Que lutou pela verdade,

Joana Cacilda Bessa

Conseguiu a liberdade

De votar e ser eleita,

Em nossa sociedade.



 

 REVISTA BARBANTE - 101

32

Dessa distinta mulher

Pouca coisa foi guardada,

A data de sua morte

Foi na pesquisa encontrada,

Em noventa e oito o ano

Terminou sua jornada.

Fonte de pesquisa:

Acessado em 23/01/2020

http://nossapaudosferrosrn.blogspot.com/2018/11/joana-cacilda-bessa.html

https://exame.abril.com.br/brasil/as-pioneiras-que-abriram-o-caminho-para-as-mulheres-na-
politica-brasileira/

Acessado em 23/01/2020
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CASA DE TAIPA 
 
 

Num “retorno” à minha infância, 
Lembro o quanto fui feliz 

Naquela casa de taipa. 
Meu coração é quem diz. 

E foi com o meu peito em festa, 
Que esta homenagem lhe fiz. 

 
Na chegada há um cajueiro 
Curvo, cobrindo a estrada; 
Uma palmeira frondosa; 
Uma açucena espalhada 

Cheia de flores que deixam 
A estrada perfumada. 

 
Na entrada, o terreiro limpo 

Bem enfeitado de flores 
Em toda a sua extensão: 
Flores de todas as cores! 

E plantas medicinais 
Para dores..., suadores... 

 
Dos lados, e lá atrás, 

Há uma variação 
De árvores frutíferas que 

Vai desde a jaca ao mamão, 
Onde os cajus e as mangas 

Viram lama pelo chão. 
 

Laranja-lima; a da terra; 
A da baía; o araçá; 

Goiaba; cana-caiana; 
Sapoti; maracujá... 

Algumas das várias frutas 
Que lembro que havia lá. 

 
Mas falo da casa em si! 
De como era construída; 

O material usado 
E como era dividida. 

Dos móveis utilizados. 
Da dormida e da comida. 
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A casa tem duas águas 
Como todas as demais. 
O tipo “casa comum”. 
São quase todas iguais 
No pequeno Jerimum, 

Lugar dos meus ancestrais. 
 

Na entrada, o “anti-cristo”! 
Como minha mãe chamava. 
Preto, comprido, com quatro 
Pernas, que o descanso dava 

Ao viajante cansado 
Que no caminho passava. 

 
Sendo protegido por 

Pequena e simples latada 
Feita de palhas de coco, 
Do próprio sítio tirada, 

Formando um alpendre tosco 
Naquela tosca morada. 

 
Uma porta e uma janela, 
Que de tábua de caixão 

De sabão são engendradas, 
Completa a feia visão 

Frontal do pobre casebre 
Que o lembrar traz emoção. 

 
Outra janela na sala, 

Do lado do sol  nascente, 
Deixando a sala arejada 

Mesmo em dia de sol quente 
E um mínimo de conforto 
Dando àquele pobre gente. 

 
Porta dividida ao meio, 
Trancada com taramela, 
Dá entrada à sala, onde 
Ainda um coto de vela 

Vê-se no fundo da xícara. 
Do lado, uma rosa amarela. 
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Várias estampas de santos: 
O Coração de Maria; 
O Coração de Jesus; 

São Bento, Santa Luzia; 
A Santa Rosa de Lima; 
Nossa Senhora da Guia. 

 
São João Batista-menino 

Com um carneirinho do lado, 
Nossa Senhora das Dores, 
São José com seu cajado 

E o Menino Jesus 
No seu braço bem sentado. 

 
Todos em quadros suspensos 

Na parede, e enfeitados 
Com laços de várias cores 
Que lhes foram ofertados 

Em pagamento às promessas 
Feitas, com fins alcançados. 

 
Uma banca de três pernas, 
Sempre de crochê forrada, 
Tendo sobre si um frasco 

Com uma flor que foi tirada 
Ali mesmo no quintal 

Onde foi mui bem cuidada. 
 

Num canto uma velha mesa 
Nua, já enegrecida 

Pela idade, e três bancos 
Que, na hora de servida 

A refeição, não comporta 
Todos da forma devida. 

 
Alguns se sentam no chão, 
Com certeza, a criançada! 

Já que aos mais velhos costuma-se 
A preferência ser dada. 

Mas a turma não reclama 
Pois já está acostumada. 
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Um joelho de madeira 
Sai da parede, formando 

Um armador, de primeira! 
Com outro se defrontando, 
Onde há sempre uma rede 

Com alguém se balançando. 
 

Da sala para a cozinha 
Há um corredor escuro 

Que passa na camarinha, 
Ou quarto, onde, eu vos juro! 

Sem um candeeiro aceso, 
Não se vê nada. No duro! 

 
Na camarinha, uma cama 
De talisca, com colchão 

Duro, de junco, comprado 
Ali perto, no Grotão. 

Do lado da cama um cepo, 
Bacia d’água e sabão. 

 
Tem ainda um candeeiro 

A querosene, luzindo. 
Fumo de rolo, tabaco, 
E um penico, tinindo 
De limpo, para o xixi 

De quem ali tá dormindo. 
 

Um velho baú num canto, 
Com roupas especiais: 

O vestido novo da moça 
Da casa e, dos demais, 

Uma roupa de sair 
Pois não podem comprar mais. 

 
Uma corda na parede, 

Que é mesmo um grande aparato! 
Onde se pendura as roupas 

Servidas, meias, sapato, 
Redes, lençóis e, por vezes, 

Até os panos de prato. 
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Um caritó, no cantinho 
Da parede, pra botar, 

O penico e o candeeiro 
Que não vai se precisar 
Durante o dia, e o fumo 

Que ainda está por cortar. 
 

No final do corredor 
A dispensa e a cozinha. 

Na dispensa, há uma saca 
Quase cheia de farinha 

E uma lata de feijão 
Pro plantio que se avizinha. 

 
Na parede da dispensa 

Há mais um outro joelho 
De madeira, pra botar 

Cordas, cangalha, aparelho 
De barbear, um pincel 

Para  espumar, e um espelho. 
 

A cozinha é dividida 
Em duas partes, que são: 

Uma pequena saleta 
Com janela para o oitão, 

Um pote a um canto com água 
Pra tomar, e um lava-mão. 

 
Uma mesa ladeada, 

No comprimento, por bancos 
De madeira bem compridos 
Que parece serem mancos 

Por causa do piso bruto 
Feito aos trancos e barrancos. 

 
Na cabeceira, um banquinho, 

De tamborete chamado. 
E quando junta mais gente 
Fazem acento improvisado 
Com um tronco de coqueiro  
E um velho pilão deitado. 
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Pois é costume no sítio 
O povo se reunir, 

Vez por outra, em uma casa 
Para conversar e rir: 

Botando a fofoca em dia, 
Para, assim, laços unir. 

 
Mas, cheguemos à cozinha, 
Na Segunda parte, então, 
Onde se vê, lá no canto, 
Uma espécie de fogão 

Que é uma mesa de barro 
Com pés fincados no chão. 

 
Para explicar o feitio 

Dos fogões, eu vou dizer 
Do que é que eles são feitos 

E a forma de os fazer. 
Em assim sendo, lá vai! 
Eu os tentarei descrever. 

 
No fabrico dos fogões, 
Veja o que se utilizava: 

Eram quatro ou seis forquilhas 
Que do mato se tirava, 

Lá na “Mata do Chocalho”! 
Pertinho d’onde eu morava. 

 
Faziam-se umas grades 
De varetas amarradas 

Com cipós, de forma que 
Ficassem bem apertadas, 
Retangular -  oito pernas; 

De quatro pernas - quadradas. 
 

E, com barro, se fazia 
A massa bem escaldada 
Que se aplicava à grade 

Já, de antemão, bem atada 
À forquilha que, também, 
No chão já estava fincada.  
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E o acabamento rústico 
Que era mesmo feito à mão, 

Deixava à vista desenhos 
Naquele rústico fogão 

Feito sem nenhuma técnica 
Mas com carinho e emoção. 

 
E depois do barro seco 

Punha-se, pois, na tal mesa 
De barro, três pedras grandes 
Entre as quais a lenha acesa 

Cozinharia a comida 
Para todos, com certeza. 

 
Com o tempo, o fogão a lenha 

Aqui descrito, mudou: 
As trempes perderam a vez; 

A pedra em barro virou; 
Criou-se como se um forno 

E ao jirau se anexou. 
 

Uma espécie de casinha 
De barro, com abertura 
Arredondada, pra cima 

Jogando toda a quentura 
Das chamas sob a  panela 

Que esquenta e abre a fervura. 
 

Panelas, que também são 
Feitas de barro. E o sabor 

Da comida ali contida 
Eu lhes digo, sim senhor: 
Tinha um sabor diferente! 
Pois era feita com amor. 

 
Nem se pode comparar 

Com as de hoje, meu patrão! 
Feitas no fogão a gás 
E à força de pressão 

Que, às vezes, para comer, 
Falta-me disposição. 
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Por mais tempero que bote 
O sabor é diferente 

Do daquele tempo em que 
Era acrescido somente, 

Ao feijão, umas folhinhas 
De coentro e a semente. 

 
Pois a semente do coentro, 
Verdinha, e bem amassada, 

Dá ao feijão um sabor 
Que... Oh !... Pela madrugada! 

A gente come purinho! 
Sem precisar de mais nada. 

 
Mas, saiamos do fogão 

Que já está me dando fome! 
Vamos para o outro canto 

Mostrar... Como é mesmo o nome? 
Um «caritó» - um cantinho 

Onde a aranha a mosca come. 
 

É o “caritó”  que é feito 
Com pauzinhos enfiados 
No cantinho da parede 
Onde se vê pendurados 

Um candeeiro e um quengo, 
E uns algodões trançados. 

 
Candeeiro - é a lamparina 
A querosene, que é usada 
No lugar onde a energia 
Elétrica não fez chegada, 
E que ilumina a raspagem 

De mandioca à madrugada. 
 

Quengo - é a concha, seu moço! 
Feita do casco do coco 

D›uma banda - uma quenga 
Onde um pau raspado, um toco, 

Atravessa e faz um cabo. 
Uma herança do cabôco. 
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Trança de algodão: pavio 
Que serve para sugar 

O querosene de dentro 
Do candeeiro - ao passar 
Pelo bico - sendo aceso 

Para a casa iluminar. 
 

Veja-se o que na cozinha 
Temos ainda a mostrar: 
O jirau de lavar louças 

E  pô-las para secar. 
Em cima: cuias com água 

Para lavar e enxaguar. 
 

No canto, perto da porta, 
Um pote numa forquilha 
Que é para água de gasto. 
E mais um’outra vasilha: 

Uma cuia (de cabaço), 
Com água fria. Maravilha! 

 
Saindo para o quintal, 

Ou «terreiro da cozinha», 
Vê-se um balcão de coentro, 

Um viveiro de galinha 
E um cortiço de abelhas 

Numa mangueira vizinha. 
 

E ainda uma quantidade 
De fruteiras, variada, 

Das quais falei no início. 
Também tem uma latada 
De maracujá-mochila, 

Que tem a pele engelhada. 
 

Diante das nossas vistas, 
Um terreiro «caprichado»! 
Sempre nivelado e limpo, 

Melhor que o encomendado! 
Como se fora uma moça 
Esperando o namorado. 

               ...
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É assim que na lembrança 
Guardo, carinhosamente, 

A casinha onde vivi 
Com os meus, bem consciente 
Que minha mais verde infância 

Deu total significância 
À vivência do presente. 

                - 
Rezei aqui o meu lar 
Ou a casa onde nasci, 

Sei que não posso agradar 
A todos com o que escrevi! 

Requeiro ao caro leitor 
Entretanto, por favor, 

Gostando, passe-o à frente! 
Isto fará minha mente 

Servir sempre com amor. 
 
 

Rosa Regis 
1ª edição: 2006 

Revisto em janeiro de 2012
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Mãe Luiza:  uma saga de mistério, vida e luz

                                                                              Sírlia Lima 

Luiza é um nome germânico

                                                     Que deriva de Luiz,  

Tem bom significado 

É o que a pesquisa nos diz, 

Lindo nome abençoado

Para uma pessoa feliz.

Eu que tornei-me poeta 

Da cultura popular, 

Pesquisei sobre Luiza

E pouco pude encontrar, 

Saber sobre esta mulher, 

Noutro plano a habitar. 

Eu procurei nos anais

Encontrar um documento, 

Só não busquei nas estrelas

Nem mesmo no firmamento, 

Nesse instante Mãe Luiza

Habita meu pensamento. 
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Sei que lá, em Mãe Luiza

Quando o bairro se formou, 

Entre o mar e a mata atlântica

Este bairro se firmou, 

Na cidade de Natal 

Num lindo solo aflorou.  

Zona Leste de Natal

Um bairro de resistência, 

Tem essa história de luta 

E até de resiliência, 

                                                    De um povo de valor 

E de muita consciência. 

A oralidade relata 

Grande história encantadora, 

Diz que Mãe Luíza foi

Parteira e até genitora, 

Ao dar nome ao bairro

Do qual foi precursora.

Divulga-se que Luiza

Colocava os pés na areia, 

Circulava pelas praias

Em noite de lua cheia, 

Uma mulher cor do ébano, 

Lembrava negra sereia. 
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Sempre de dia ou à noite

Próximo à Praia dos Pintos, 

Ela subia no morro, 

Adentrava os seus recintos, 

Para ajudar os carentes

Visitava os labirintos. 

No período em que o bairro

Era só a mata e morro, 

Mãe Luiza, a parteira, 

Prestava grande socorro, 

Sempre escuto a mesma história

Nos trajetos que percorro. 

Temos pouca informação

A história deixa lacuna, 

Da fundadora do bairro

Que tem morro, numa duna, 

Quem puder contribuir

Esta hora é oportuna. 

Mãe Luiza é um bairro

E é um grande destino, 

Já teve os desbravadores

O Perestello e Sabino, 

Que são homens de Deus

Enviados do divino. 
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Fala-se que mãe Luiza

Percorria a região, 

Subindo e descendo os morros

Sob a luz do lampião, 

Ajudou parturientes

Com seu grande coração.  

Grandes eram os seus gestos, 

Sua solidariedade, 

Já que a população pobre

Mostrava dificuldade

E nem mesmo a energia, 

Tinha na localidade. 

Por isso que Mãe Luiza, 

Que era mulher valente, 

Descia qualquer ladeira

Diante do sol bem quente, 

Pra fazer atendimento

A mulher parturiente. 

O seu bom nome na origem

É de mulher resistente, 

A gloriosa, guerreira, 

Destemida e combatente:

Mãe Luiza, lembra o povo, 

Mãe Luiza lembra gente. 
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Correta e determinada, 

Desbravadora e valente, 

A sua firmeza mexe, 

Encoraja sua gente, 

A sabedoria do povo, 

É sagaz, inteligente. 

E seria extrovertida, 

Como sugere o seu nome?

Enquanto aqui vos escrevo

O interesse me consome, 

Vou construindo a imagem

Nem sei o seu sobrenome. 

Mas descobri que Luiza

Tinha outra ocupação, 

De parteira do farol

Será verdade ou ilusão?

São os relatos do povo, 

Tinha pouca anotação. 

Não encontramos herdeiros

Nem mesmo um familiar, 

Raiz ou remanescente

Que nos pudesse informar, 

Algo sobre esta mãe terna 

Com os braços de seu mar. 
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O Farol de Mãe Luíza

Que era o farol de Natal, 

Hoje carrega o seu nome

Monumento triunfal, 

Um marco desta cidade

De beleza especial. 

O mestre Câmara Cascudo

Foi logo designado, 

Ao nomear lindos bairros, 

Ele foi muito inspirado, 

Pois notou em Mãe Luiza, 

Um valoroso legado. 

E Cascudo nos informa

Relatou poeticamente, 

Este maior folclorista

Desse nosso continente, 

Que Mãe Luíza era humilde; 

Gente do tipo da gente.  

Levava uma vida simples

Pelas encostas do morro, 

Quando atendia as mulheres

Prestando-lhes seu socorro, 

Sua melhor companhia

Era o seu lindo cachorro. 
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Era dona de um terreno

Que adentrou com mansidão, 

Garantiu a sua posse

Pelo usucapião, 

Com antigos moradores

                                                       Daquela povoação.  

E lá se notava muitos, 

Bons pés de manjericão, 

Também diversas galinhas

Ciscando em cima do chão, 

Também os cachorros magros

Levando vida de cão. 

O povo escolheu Mãe Luiza,

E quis lhe homenagear, 

Eternamente Mãe Luíza

O povo não quer mudar, 

Mãe Luíza é povo, é alma, 

É o retrato do lugar!

Mãe Luiza está por perto

Pedindo uma proteção, 

Ao Deus todo poderoso, 

Ao Pai da criação, 

Segue protegendo a todos

Que moram na região. 
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Mãe Luiza é um bairro

Em grande  transformação, 

Nas vertentes da cultura

E por boa educação, 

O povo de Mãe Luíza

Tem conscientização. 

Trouxe em meus singelos versos

Desmedida inquietude, 

Sei que lá em Mãe Luiza

Tem força da juventude, 

O morro pede passagem

Implora que Deus ajude. 

Mulher de mistério e luz 

Bondade e muita beleza, 

Hoje evocamos Luíza

Nas forças da natureza; 

E cada bebê que nasce

Ela embala com certeza. 

Vai que vive nas florestas, 

Entre pássaros e erês?

Ou sorri das travessuras

Dos tais Sacis Pererês?

Pois o mundo é fascinante, 

É belo como tu vês!
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Os registros eram poucos, 

Expressei nos versos meus, 

Os relatos que escutei 

Entre nobres e plebeus, 

Registrei a voz do povo:

Já que é a voz de Deus.  

 

Sírlia Sousa de Lima

Natural de Mossoró, RN, Pedagoga, Doutora em Educação, Autora infantil, cordelista 
potiguar,  Membro da Sociedade dos poetas Vivos e Afins do RN (SPVA-RN), Membro da 
ALAMP - Associação Literária e Artística de Mulheres potiguares, Membro da Academia 

Norte-Rio-Grandense de Literatura de Cordel (ANLIC), Membro da Comissão Norte-
Rio-Grandense de Folclore (CNRF) Membro da Associação Casa do Cordel, a autora é 

Embaixadora da Paz da Organização Mundial dos Direitos Humanos(OMDH), Signatária da 
ONU. Seu maior orgulho é ser Professora da Educação Infantil do Município de Natal, fonte 

de inspiração para o seu trabalho criativo com a literatura de cordel e com a educação.
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Crônicas
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PEIDO...OU MELHOR, FLATULÊNCIA

Peido. Digitei peido no Google pra ver o que vinha. Santo Google! Há muita coisa, 
desde trabalhos sérios que apontam os prejuízos da flatulência e suas causas até 
piadinhas de classificação do peido. Fui procurar saber, tamanho o aperto que passo 
com frequência.

O peido, ou melhor, a flatulência me acompanha há um certo tempo. Quando se 
é nova, não se dá importância a muita coisa. Ora onde se viu, ir a um médico por 
causa de peidos! Nunca fui. Um chá de funcho aqui, um Luftal ali, uma janela 
aberta pra arejar e entre gases e cheiros a vida vai passando. Mas as coisas tendem 
ser cumulativas, ainda mais quando se trata de saúde e um dia o que não era bom 
ficará ainda pior.

Pois é, outro dia, exagerei um pouquinho, mas pouquinho mesmo fora do padrão 
de comida que me habituei de uns tempos pra cá, foi o suficiente pra se instalar 
uma fábrica de gases em todas as voltas das minhas tripas. E o pior, embora 
houvesse meios de escapamento, não fluíam! Os gases subiram, tomaram a barriga, 
estômago, enfiaram-se embaixo das costelas, visivelmente encheram a carne das 
costas. Achei que ia morrer! Certa vez li em algum lugar, não sei se é verdade, 
mas que gases matam de infarto. Verdade ou não, a sensação que tive é de que 
iria infartar, explodir em plena cozinha! Kkkkk, literalmente vi a cena. A hora não 
foi nenhum pouco de riso, só dor e pânico. Foi uma eternidade de sofrimento que 
durou intensamente uma hora pra depois aliviar-se durante a madrugada.

Depois de um sufoco, como é bom a sensação de alívio! Nossa! Como é bom um 
peido, bem solto, completo. Nessa hora, nada é melhor do que um peido... nada 
mesmo! Mas também vamos combinar que nada é melhor do que se livrar daquilo 
que nos faz mal no momento, seja lá o que for! A sensação de alívio é algo que não 
tem preço!

Hoje a história se repetiu! Credo! Há de se tomar providências com urgência 
urgentíssima!

Peido preso mata...de dor!

TRIERVEILER, Angela
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VÁLVULAS DE ESCAPE

E a gente vai se agarrando nos detalhes, nas belezas que nos cercam que é pra 
garantir um mínimo de sanidade entre os intervalos de choro e sentimento de 
impotência. Coloca-se um tênis, uma legging, máscara, fones, música e perna pra 
que te quero, deixar na estrada toda a dor, toda a tensão, a angústia e o sentimento 
de formiga. Depois de algumas voltas na quadra da intenção de praça, já é possível 
ver as belezas e peculiaridades que se apresentaram naquele dia. 

Todos os dias temos motivos novos e velhos pra justificar a luta pela vida, 
principalmente quando se está em crise, seja ela do nível que for, então se dar ao 
deleite de apreciar pequenas coisas nos torna possíveis, nos torna reais dentro de 
um mundo que é inconstante todo o tempo!

A caminhada além de saudável fisicamente é terapêutica pra minha alma, volto leve. 
Uma hora bem puxada me torna viva, pois já terei rezado, chorado, agradecido por 
tudo e por todos, já terei feito um monte de pedidos de bençãos para os que amo e 
principalmente por aqueles que preciso gostar, já terei feito planos pra hoje e pro 
resto do ano em uma dúzia de voltas.

Tempo difícil, irrespirável, incomparável, mas que nos desafia, nos obriga a nos 
superarmos!

Um dia de cada vez! E lá vamos nós pra três meses de reclusão! Quanta coisa 
acontece em três meses! Quanta coisa teve que se viver pela metade! Como viver 
feliz pela metade? Ah de passar!

Por hora vamos descobrindo nossas válvulas de escape! Uma delas é observar a 
vida ao redor!

Angela Trierveiler
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Como posso lhe ajudar?

Cristina Monteiro

Assistindo recentemente ao melancólico filme “Vazio de domingo” (La Enfermedad del Domingo), 
fiquei tomada pelo conteúdo e pela forma: as paisagens, o jogo de luzes, de claro e escuro, mesclados com 
silêncios entremeados por falas curtas, mas bastante significativas, que engendravam dor, sarcasmo e, acima 
de tudo, questionamentos que buscavam trazer à tona alguma verdade.

A mensagem que mais me marcou foi a que nomeei: “Ajuda-me a morrer”. Como psicóloga e 
psicanalista, e até como paciente, muitas vezes diante do sofrimento humano e da loucura que nos atravessa, 
sei que por vezes pendemos mais para a morte do que para a vida e que a ideia central do tratamento em saúde 
mental é justamente a busca por resiliência, pelo resgate da vida ou por alguma esperança como base para o 
aprofundamento em reflexões e para novos passos.

No entanto, a pergunta que me vem me tocando profundamente nos últimos tempos é: “Que ajuda 
podemos ofertar de fato?” E, depois de muito pesar, a minha resposta emergiu: “Apenas aquela que é 
demandada e que então poderá ser recebida por aquele que a solicita.” 

Sendo assim, não há tanto a ser feito em relação àquele que se encontra pendendo para a morte – e 
morte aqui no sentido de ausência de esforço real para a vida – e que escolheu este caminho em detrimento 
da vida – que exige envolvimento, luta, e também vislumbra algo de positivo, de belo que justifique esforços 
e retomadas. 

Diante desse cenário – em que a pessoa escolhe a morte – talvez a única maneira de participar nessa 
relação seria a de “ajudar o outro a morrer” e verificar se, nesse caminho, existe algum recuo (vontade de 
retomar a conexão com a vida). 

No filme em questão, algumas cenas revelam essa posição. 

Ao presenciar um pássaro moribundo, a personagem Chiara ajuda-o a morrer, matando-o com as 
mãos: ele já estava à beira da morte e ela não suportaria deixá-lo ali a esmo naquele sofrimento por tempo 
indeterminado (posteriormente revela à sua mãe Anabel que não gostaria que o mesmo acontecesse consigo 
mesma).

Numa outra cena, em que Chiara parecia tentar matar uma cachorra, acaba apenas sujando-a (e sujando-
se) de lama. Parecia claro que aquele animal havia escolhido a vida, apesar de ter ficado doente recentemente. 
Chiara volta para a casa com a cachorra e anuncia à mãe que havia salvado a cachorra, recuperando-a daquela 
situação deplorável. 

Tal cena mostrava um apelo da filha diante do abandono daquela mãe. Algo que poderia ser expresso 
nas seguintes palavras: “cuide de mim, salve-me, conecte-me de volta à vida”. Mas quando a mãe assim o fez, 
ela logo se irritou e interrompeu o gesto da mãe (de lavar seus cabelos). 

A dor de Chiara era tão grande que lavar sua enorme ferida simbolizada nessa cena e salvá-la talvez 
lhe custasse a própria vida. Ao longo de sua trajetória, ela já foi se arrastando para a morte, envolvendo-se em 
atividades, relacionamentos e comportamentos destrutivos, quase como uma justificativa de que era melhor 
deixar apodrecer e morrer, já que a ferida que carregava estava alastrada há muitos anos.
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No momento em que a mãe suplica por perdão e insiste em saber como poderia ajudar a filha, esta 
afirma que não há mais o que ser perdoado, mas cochicha algo em seu ouvido. Uma cena linda, em que os 
cabelos de ambas se mesclam, porque elas estavam de fato se conectando e entrelaçando suas histórias pela 
primeira vez após trinta anos, – um único pedido, que será revelado ao final do filme. Chiara deixa claro que 
não há mais mágoas nem nada a resolver entre elas, há apenas o desejo de que a mãe a ajude a morrer. 

Anabel aceita o pedido da filha. Executa-a sem pesar. A cena de ambas nuas entrando no lago, a filha 
no colo da mãe, não revelou apenas um “despir-se” de toda uma história repleta de buracos e avessos, mas 
simbolizou um verdadeiro “lavar a alma” da lama que as envolvia. A partir daquela viagem, ela já havia se 
despido de toda uma imagem e identidade postiças que cobre também a cada um de nós, na sujeira da nossa 
lama mais íntima, a loucura, naquilo que a todo custo tentamos disfarçar e encobrir moralmente, mas que 
também nos constitui e nos faz humanos. 

A partir daquele instante e daquela escolha, Anabel estava pronta para viver. 

Cristina Monteiro – Psicóloga (PUC-SP), psicopedagoga (Instituto Sedes Sapientiae), psicanalista e instrutora 
de Mindfulness baseado em Terapia Cognitiva (Mindfulness Based-on Cognitive Therapy – protocolo MBCT) 
pelo Mente Aberta (UNIFESP) em parceria com o Oxford Mindfulness Centre. Palestrante e proprietária da 
empresa “Ponto de Diálogo e Reflexões”. Realiza atendimento com psicoterapia (Psicanálise) e com grupos 
(Programas de Mindfulness/Atenção Plena).

contato@cristinamonteiro.com.br / 9-4543-8190 (WhatsApp)

Instagram: cristinamonteiro_psicologa
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UMA REFLEXÃO

Uma reflexão sobre as partes boas da vida, por mais que passamos por vários obstáculos 
sempre depois da tempestade irá surgir um lindo raio de sol.

Atualmente, vivemos em uma era onde likes, seguidores, “fama” vale mais que um Bom 
dia!; Tudo bom!; Te amo; até mesmo a incrível sagrada bênção. 

Vivemos em uma era onde as pessoas não estão nem aí pelos seus sentimentos, até porque 
está tudo sendo uma “fake News”. Nas redes sociais como no «Instagram», absolutamente 
em todas as contas das redes estamos felizes, sorrindo, lugares incríveis e nos dias difíceis? 
Mostramos?

Falamos dos dias que choramos debaixo do travesseiro, onde você clama por Deus que nas 
redes sociais mal postamos um salmo??? 

NÃO! NÃO! NÃO! Temos que acordar! A vida simplesmente é um sopro, ou a quarentena 
surgiu para termos mais tempo para fazer Challenger? Pensem!

Mas agora está a questão. Para que este texto? 

O que empatia tem a ver com Instagram? 

Eis a questão! 

Diariamente, a porcentagem de homofobia, preconceitos raciais e agressões estão 
acontecendo com 56% dos usuários do Facebook, Instagram e Twitter atacando, xingando 
uns aos outros. 

Desde quando isso é empatia? 

Tenho 16 anos minha consciência é incrível. Sou muito grandinho sim, sei o que é certo e 
errado, até porque sou responsável pelo o que compartilho. 

Por favor!

#empatia

#pazamor

#respeito

Cyro Nunes
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Emecê Garcia é poeta, contista, filósofo, professor formado 

em Letras e pós-graduado em Literatura Brasileira pela UFRN.

O CÃO DE PANATIS II

 O domingo estava como todos os fins de semana, de uma família modernamente 
brasileira, ou seja, presa à telinha de tv.

 Apesar, da mesmice da tv, os garotos na rebeldia própria da sua idade, contrariam a 
programação domingueira dos pais, mas terminam se envolvendo, na mesma monotonia do 
vídeo game. E sendo eles, orientados para não fazerem uso de jogos 

violentos, de quando em quando, eu mesmo, vou à telinha 

contrariar às minhas próprias ordens e jogo com eles “Ducke Nukem”.

Por isso, eles não se veem melindrados a tomar emprestado, com os seus amigos, jogos 
inadequados para as suas idades. É certo, que eu fico atento a essas atitudes rebeldes. Deixe-os 
à vontade, porém os vigio.  Há, com isso, uma espécie de liberdade vigiada. Tal como:

“Vocês sabem o que significa Resident Evil? Vão procurar no dicionário. Esse jogo não é para 
a idade de vocês”.

 “Pai, é residência maldita, residência do mal”.

 “Então, você não   acha   que o    mundo já não está cheio de violência e isso não é mal?”

 E tudo isso, se dá como se o que eu falasse, entrasse num ouvido e saísse noutro. 
Continuam      a  jogar naturalmente. Minutos após, estão     todos a brincar brincadeiras de 
suas idades. Longe da tv. Coisas de crianças!

 Já passava das dezesseis horas. E lá estava eu, talvez na mesma alienação, que cobro dos 
garotos, há horas de frente a uma outra telinha – a do computador. 

Tentava construir a home page da Biblioteca Criativa do Galo, BCG. Nas instruções, Pierre diz 
que em 5 minutos, a página fica pronta. Eu já estava a cinco horas e nada. 
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Estava tão concentrado, à frente da tela do computador, que tomei um susto peitado, quando vi 
mulher, filho mais         velho e filho mais novo – este tomado de um pânico, de quem viu alma, 
em pleno dia, branco-papel, cabelo literalmente de pé. Eles, e mais três amigos, invadiram a 
minha sala de estudo.

O pequeno grudara no meu braço esquerdo. Os olhos arregalados confirmavam o que há pouco 
instantes eu havia cobrado deles, quando jogavam Resident Evil. Gritavam aterrorizados:

 “Um cão! Um cão enorme, dentro de casa!” 

Era a mulher no mesmo diapasão de desespero do filho mais novo, a me cobrar uma atitude de 
herói. De defensor da família. E eu, numa atitude irônica, fazia-me alheio, a tudo aquilo, que 
eles me diziam em palavras e em suas expressões temerosas. 

Pois acreditava, que o cachorro do qual eles falavam, havia se materializado e, da telinha de tv, 
teria saído do jogo para pegar menino teimoso, que não ouve os conselhos do pai. 

E para piorar a situação, o filho mais novo, tinha trauma de cachorro, pois já tinha sido atacado 
duas vezes, por estas feras domesticadas. 

Estava certo, de que a mulher, mãe dos meninos, se encontrava ali, comigo. Porém, confundia-
lhe com as outras crianças, porque desespero, pânico, medo não difere de sexo, nem idade. 

Foi quando dei de cara com a fera de verdade, e vi que, o cão era real mesmo. Cauteloso, saí 
e vi a sala de vídeo game, num deserto só, e aquele enorme cão vermelho, fuçando quarto por 
quarto, canto por canto de parede, cheirando o aqui e o acolá, da casa inteira.

 “Mas como esse cão entrou, aí?” Perguntei.

 “Pela sua sala!”. Disse a mãe.

 “Pela minha sala!!!” Respondi surpreso, comigo mesmo.

 Vi que, o cão num desespero natural, de bicho, procurava algo, que não havia deixado 
por ali, mas seu cio o denunciava com propriedade, de que seu instinto estava mais que certo.

 Pois, no dia anterior, havia estado naquele mesmo local senhorita Keity, vinda diretamente 
de Brasília, para cruzar com sr. Hanter Brasil, de Panatis II.

E Sr. Cão de Panatis II, de Rua Ignorada, terminou enfiando seu focinho onde não devia e na 
porta onde eu estava com a prole, e não sentindo a presença da sra. Keity Brasília saiu pelo 
mesmo portão escancarado pelo qual havia entrado da Rua Laureano Gomes, 2012.  

Do Livro CRÔNICAS DE UMA CRÔNICA VIDA de Emecê Garcia, Editora MMO Graf, Set 
2010 – Natal/RN
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Ensaios
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Sentido de Vida e Saúde Mental

“No caso do sentido, no entanto, não se trata de uma ‘figura’ que salta de um ‘fundo’, trata-se 
da descoberta de uma possibilidade diante do pano de fundo da realidade. Na verdade, trata-se 
da possibilidade de se transformar a realidade” (FRANKL, 1981)

 

Podemos considerar que encontrar sentido na vida está relacionado a um equilíbrio entre perdas 
e ganhos, dar significado para as atitudes e os eventos cotidianos e ter um propósito na vida.

O sentido de vida também pode ser definido como uma rede cognitivo-afetiva que abrange 
metas, comportamentos e padrões de autoavaliação, é direcionado pelos valores da vida e está 
associado à saúde mental.

“Cada geração percebe o sentido de vida de formas variadas, mas há pontos que são comuns, 
como as necessidades básicas de comer, de se abrigar e de segurança, necessidade de lazer, 
trabalho criativo, relacionamento pessoal, realização e crescimento pessoal e social, ativismo 
político, altruísmo, valores tolerantes e ideais, tradição, cultura e religião” (Reker, Peacock, & 
Wong, 1987).

Tal constructo abrange uma dimensão individual, como também tem um componente cultural. 
Estar inserido no contexto social, sentir-se parte da cultura faz com que muitos fatores 
relacionados ao sentido individual sejam compartilhados pela coletividade, na atribuição de 
significados.

 

Continuidade, estabilidade e manejo do estresse

A ideia de continuidade envolve a estabilidade autopercebida (continuidade interna) – essencial 
para a integridade do ego e necessária para a autoestima – à rede de suporte social e à interação 
na comunidade (continuidade externa).

Estudos sobre o desenvolvimento humano apontam para a compreensão da estabilidade e/ou 
mudança e sua ligação com a saúde – considerando aqui fatores associados à adaptação e ao 
ajustamento – já que a saúde mental, por exemplo, tem bastante relação com a dificuldade de 
aceitação e ajustamento social.

Em diversos deles, baseou-se na hipótese de que o sentido na vida poderia ser importante nas 
estratégias positivas de enfrentamento e manejo do estresse. Os resultados apontaram relação 
significativa entre o sentimento de vazio existencial e reações agressivas.

Tendo em vista indivíduos que apresentam sentido de vida, por exemplo, tal influência pode 
ser importante para sua saúde na medida em que aponta melhores resultados na recuperação de 
doenças, no enfrentamento de enfermidades de entes queridos e menores chances de adoecer.

A capacidade de perceber a situação e as capacidades realizadoras de modo mais realista auxilia 
no sucesso de persecução e efetivação das metas. Além disso, ter um propósito e ser otimista 
são fatores de proteção contra a depressão.
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Obra: Em Busca de Sentido e sua relação com o Mindfulness

Em sua obra Em busca de sentido, Frankl provoca reflexões acerca da temática em torno do 
sentido na vida por meio de uma narrativa testemunhal de sua própria experiência, em 1945, 
como prisioneiro comum em quatro campos de concentração, durante 31 meses e 5 dias.

Nesta obra, percebe-se que é possível amadurecer a partir do sofrimento: não se deve deixar 
abater ou rechaçá-lo de imediato, mas refletir e procurar um aprendizado e/ou um sentido a 
partir dele.

Visto sob a ótica educativa, tal narrativa nos conecta ao próprio sentido da vida, quando o autor 
defende que a educação deve encorajar e desenvolver a capacidade individual da tomada de 
decisões autênticas e independentes.

A questão central desta obra é: “de que modo se refletia, na mente do prisioneiro médio, a vida 
cotidiana do campo de concentração?” (FRANKL, 2008, p. 15 apud SANTOS). Ele então nos 
apresenta um estudo psicológico dos prisioneiros como observador e, ao mesmo tempo, objeto 
de sua prática de observação. O que vale destacar aqui é que sob os piores aspectos e condições 
de vida, é possível ainda acreditar no sentido da vida.

A partir de então, conecto à questão do Mindfulness também como construtora de sentido, em 
que, ao meditar, vivemos a entrega à prática (somos objeto de investigação), ao mesmo tempo 
em que somos observadores de nossa mente e dos modos como lidamos com as divagações 
mentais. E, deste modo, é possível perceber o turbilhão e o potencial ativo de nossa mente sem 
necessariamente se misturar a ela.

 Referências:

PEREIRA, I. S. Mundo e Sentido na Obra de Viktor Frankl.  PSICO, Porto Alegre, PUCRS, 
v. 39, n. 2, pp. 159-165, abr./jun. 2008

SANTOS, D. M. Educação para sentido na vida e valores: percepção de universitários 
a partir do livro “Em busca de sentido”, de Viktor Frankl*. Disponível em: <http://www.
scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-79722010000200009&lang=pt>, acesso 
em 19/12/2019.

SOMMERHALDER, C. Sentido de vida na fase adulta e velhice. Psicol. Reflex. 
Crit. vol.23 no.2 Porto Alegre  2010, Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0102-79722010000200009&lang=pt>, acesso em 19/12/2019.

Sigam-me,

Cristina Monteiro – Psicóloga (PUC-SP), Psicopedagoga (Instituto Sedes Sapientiae), 
Psicanalista, instrutora de Mindfulness (MBCT). Atende na clínica com psicoterapia (enfoque 
psicanalítico) e coaching em resiliência (controle do estresse) – consultório em Pinheiros 
(São Paulo). Ministra palestras e treinamentos comportamentais in company pela sua empresa 
Ponto de Diálogo e Reflexões e também no consultório. Escreve frequentemente neste blog. 
Acompanhe.
Contatem-me: contato@cristinamonteiro.com.br
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FILME PARASITA: QUANDO AS MÁSCARAS CAEM

 Cristina Monteiro

Introdução

Segundo Carolina Marcello, Parasita, uma mistura de terror psicológico, drama e comédia, é um filme 
sul-coreano dirigido por Bong Joon-ho que está revelando questões intrigantes em meio a muitas reflexões e 
discussões.

Lançado no ano passado, venceu a Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes. Este ano, foi 
o grande vencedor do Oscar, nas categorias de Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Roteiro Original e 
Melhor Filme Estrangeiro. Pela primeira vez, uma produção não falada em língua inglesa venceu a premiação 
de Melhor Filme, como um marco, uma verdadeira referência mundial.

O filme de Bong Jonn-ho aborda atitudes de uma família pobre (Kim), que, necessitando de um trabalho 
para além da sobrevivência, manipula e conquista uma família abastada (Park). Infiltram-se – como os parasitas 
fazem nos corpos – por meio de uma série de mentiras e planos mirabolantes, integrando dois mundos opostos, 
que passaram a se conectar por um elo comum simbolizado pela metáfora da pedra da prosperidade.

Para além da questão da desigualdade social e financeira abordada ao longo de toda a história, irei me 
ater neste momento a outros aspectos, mais reflexivos e subjetivos nesta análise.

Comunicação nas famílias

Algo notável no filme é o modo como se dá a comunicação nas famílias. Na família Kim, a comunicação 
é um modo eficiente para engajar a todos em algo comum: a luta pela sobrevivência e a luta por um lugar para 
além da sobrevivência.

Já na família Park, a comunicação parece mais desconectada ou parcial, de modo a “poupar” os 
membros da família de assuntos delicados. Tal característica é logo percebida pelos Kim que, ao manipular os 
Park, mencionam a importância de zelar por essa discrição e essa imagem social perfeita enquanto algumas 
situações saíam de controle.

A manipulação então é favorecida pelos segredos mantidos entre os membros dos Park. Como a 
comunicação circulava menos entre eles (realidade objetiva), as conexões acabavam acontecendo mais 
internamente (realidade subjetiva), alimentando medos no que poderia acontecer (afastamento da realidade 
objetiva e vivência em um mundo subjetivo “protegido e pouco real”). Assim, a mãe da família se assustava 
com as possibilidades de sofrimento de seus filhos, o que a levava a comprar a ideia de que eles precisavam 
de auxílio externo de pessoas altamente especializadas e a acreditar cegamente nelas.

Essa ligeira separação que aparecia na comunicação entre os Park não se dava na família Kim. Pelo 
contrário: via-se claramente que eles tentavam ajudar uns aos outros, no desenvolvimento de uma imagem 
perfeita (por meio de diálogos ensaiados) de modo a encantar a família nobre. E eles se saíram, de fato, muito 
bem nessa empreitada.
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Tabu: aquilo que não pode circular, morre

Apesar de a comunicação na família Kim circular de forma mais explícita, o que não era possível 
ser dito de maneira clara, e mesmo encarado, eram outras questões que apareceram no filme, tal como o 
cheiro do funcionário, o pai de família e motorista. Sendo assim, apesar de ter desenvolvido boas estratégias 
de comunicação, havia algo, um não-dito, que não poderia ser resolvido ou solucionado: o preconceito e a 
humilhação da classe pobre.

O não-dito e não elaborado pelo patriarca da família Park também aparecia claramente na expressão 
do patriarca dos Kim (numa determinada cena, quando este está escondido abaixo da mesa, aquele revela à 
esposa essa questão e então começa a emergir tudo o que estava escondido). E, por mais que tudo parecesse 
funcionar bem, quando algo para além da aparência se revela – o surgimento de outra família parasita na 
casa com um homem escondido há anos no porão – nos vemos diante de uma impossibilidade de sustentação 
daquela realidade – imagem oposta à da barraca do filho menor no dia de chuva intensa, que aparentava total 
controle e proteção enquanto seus pais o observavam de dentro da casa.

Desse modo, o assassinato do patriarca da família Park não foi um engano, como alguns acreditam. Além 
da expressão clara de revolta, esta cena revela a morte de um tabu ali mantido (diferença sócio-econômico-
cultural), como menciona Freud em Totem e Tabu. Destaco aqui, com essa menção à obra de Freud, que 
“tabu” nos remete à ideia de proteção e prevenção contra eventuais ações que representem perigo ou ameaça. 
Assim, ao transgredir um tabu, aquele que efetuou a ação será relegado a ser o próprio tabu, confirmando que 
a transmissibilidade é possível quando em contato com as pessoas ou coisas, carregadas de um poder perigoso.

E, por fim, deixo aqui uma abertura à reflexão sobre o que é “proteção” e o que é “perigo”, diante da 
especulação que fiz de que o não-dito é que causa a morte.
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AS INTERVENIÊNCIAS DAS REPRESENTAÇÕES SIMBÓLICAS DA 
POÉTICA SPINAISTA NO INTRA_MUNDO EXISTENCIAL DE COISAS, DE 
HOMENS E DE BICHOS.

“É sempre mais difícil ancorar um navio no espaço” Ana Cristina César

A íntima intermidialidade de coisas, de seres e de tempo, em suas interações de 
sentir o ser mundano em demonstrações diárias e inequívocas de existir-existindo, 
em descobrimentos, desvelamentos e mistérios no não-existir-existindo-do-ser, foi 
o caminho que me levou ao SPINA no finalzinho de 2019 e início de 2020. Um 
poucochinho antes que o mundo se ‘espantasse’ ao poder devastador do covid-19 
e se sucumbisse aos claustros/tempos de distanciamento e dor. O momento estava 
propício; o solo, substancialmente lavrado; as chuvas serôdias abasteciam a terra 
em proimos e opsimos milagres. Nas roças, sementes de flores anunciavam suas 
agradabilíssimas belezuras.  Nos lares, a sega do afeto irrigava os paióis das almas 
a uma crescente, imponderável e intempestiva colheita.

O meu ser é de terra. De húmus. De raízes e galhos retorcidos. De aceiros, de 
coivaras e de plantios. De cinzas e ventos. De labaredas de fogo em seus cultivos 
de queimadas. De velhas taperas e rústicos quintais. De ninhos vazios e voos. De 
nuvens em derramamentos de céu. Tudo me provém a seu tempo e a seu modo. 
Em um desenrolar de existir, indistinto e infindável. Fazendo de mim, um giro de 
eternas promessas. Corpo de romaria e esperança. Parindo-me, em dores, refrigérios 
e constante vicissitude, às acontecenças do dia. Fazendo do acaso, fértil terreno de 
descobertas; da imprevisibilidade da vida, uma estampa criativa. Dos borrifos dos 
ventos, grafia de indubitáveis inspirações. Assim sou. Assim tenho sido. Não me 
estreito a ganhos fáceis ou a frouxos abraços. 

No dentro do meu ser, em privilégios de solidão; no íntimo do meu sentir, em 
internalização de costuras mundanas; há um renovar-se, angustiado, inquieto, 
aflito, fobado, insurgente, insubmisso, em uma infindável e constante ebulição, 
arremessando-me, parcamente, aos meus apetrechos de passos (e de sonhos), 
desafiando-me a prosseguir a marcha, ainda que, os que os olhos percebam, sejam 
somente os trovões, precedendo os temporais.  É neste terreno de vida que me 
alimento, que nutro o meu existir a cada amanhecer.  De pequenas licitudes, de 
alguns poemas e de descuidadas longitudes. O (poe)mar dentro de mim, com suas 
rimas, métricas e temas, vem de longa data. Fez-se corpo aos doze anos de idade. 
Diluiu-se, às minhas entranhas, em signos, significância e significados.
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O primeiro impacto, ao sentir a presença do SPINA, foi de espanto, admiração, 
contenção e êxtase. Cuidadoso que sou, observei, atento, a fôlego pequeno, seus 
recursos, características, formas e regras.  E, tudo me pareceu correto e adequado. O 
seu arcabouço aparente e ligeiramente rígido, colecionava fluídos movimentos, em 
que poderia transitar meus experimentos poéticos em experienciações mundanas. 
Substanciando o meu ser de alegria e contentamento. O intercalar, arrumadinho, 
das duas estrofes, alinhavadas em oito versos, em sóbrios e simbólicos pontos de 
nove e vinte e cinco palavras cada, bem ajustadas à casa do tecido poético, com 
suas figurações e temáticas distintas, veio-me em uma graciosidade dourada de 
cachos de arroz, madurando em meio ao verdejante roçado. 

Esta nova forma poética, registrada por seu criador, o talentoso escritor Ronnaldo 
de Andrade, com o singelo nome de SPINA, em homenagem devida ao emérito 
Professor Segismundo Spina, tem, em suas nervuras centrais, conexões etimológicas 
a ramos e folhas, a pétalas e espinhos, por conseguinte, a jardins. O caule poético, 
sustentáculo desta rosa spinaista, tem uma propagação rítmica e rímica em três 
tempos peculiares. De onde, a vegetação criativa se exsulta, exulta, jubila e regozija, 
criando funções e condições de solutos suportes, em reservas de crescimento e 
folias, tanto no sentido anatômico e botânico de foliáceo, como também, no de 
festas, de alegres brincadeiras. O que torna o SPINA uma obra simples, porém, 
peculiar; uma construção poética refinada, o que a torna singular.

Embora traga como característica mais acentuada, uma estrutura discreta, sóbria 
e, indubitavelmente curta, composta de breves trinta e quatro palavras, sendo a 
primeira, necessariamente trissilábica, o SPINA transita por múltiplas temáticas 
e permeia complexos conteúdos sem maiores dificuldades, construindo, a cada 
realidade descrita, discussões, interpretações e peculiaridades próprias, o que 
torna ao ato criativo do poeta spinaista, um inquestionável e permanente desafio. 
Assim, o SPINA tem sido nestes sete meses de exuberante existência, um ambiente 
circundado de intenso deslumbramento, em um encandeamento poético e artístico 
inigualável. Atravessando muros e fronteiras, aglutinando línguas e culturas, com 
a elegância, força e beleza de um exuberante bolsai.

Compreender e apreender a construção spinaista, em toda a sua complexa 
extensão poética e simbólica, com seus deslumbres, perspectivas e entraves, 
faz-se necessário (e urgente). Para tal é imprescindível que se aborde estudos, 
cujo objeto de análise, o SPINA, seja evidenciado ao campo da gramática, 
da linguística, da semântica e do discurso. Para que, em um tempo futuro, 
em seus aspectos estilísticos, discursivos e polissêmicos, torne-se um 
paradigmático teórico, auxiliando assim na escolarização da leitura literária,  
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e, consequentemente, ao letramento de novos leitores, contemplando, 
pedagogicamente, as dimensões do pensar, do sentir e do fazer, tornando o 
SPINA, no campo da linguagem,  conceito compreensível de transposição 
didática.

Assim, o corpo poéticodinâmico do SPINA tem alçado os seus voos. Em 
brevidade de fôlego ou em alongamento de respiro, em descrições e afirmações, 
produzindo, nestas diárias observâncias, oníricas ou imagéticas, as sensações 
e percepções do intenso existir mundano. Compondo-se e se decompondo em 
uma intertextualidade de palavras e versos, com a incomensurável elegância 
de um entardecer outonal. Às vezes em versos batidos, rápidos, precisos, de 
curtíssima duração, feito beija-flores se assanhando ao exótico néctar da flor; 
n’outras, em belíssimo planeio, batendo e fechando os versos em suas correntes 
estéticas ascendentes, em largas altitudes, feitos os ágeis e belíssimos gaviões-
reais, protagonizando, a cada verso, suas roupagens de primavera. 

Com uma estrutura rímica assonântica, vocalicamente harmoniosa, o SPINA 
vem ocupando o seu lugar na história da poética brasileira. Muitos são os poetas, 
com suas múltiplas versificações e complexas simbolizações, desdobrando-se a 
cada dia, no desenvolvimento e desvelamento deste gênero poético. Carregado 
de sentido, significado e significância humana. Com suas histórias e invenções 
ao alcance do olhar. Com seus teares digitais, transformando cada som vocálico 
em um mundo de encantação. De norte a sul, há uma multiplicação desta 
produção. Cada um com seu olhar, falando de nuvens, jardins, amor, paixão, 
sertão, pedras, animais, gente e coisas. Enumerando suas sensações estéticas 
em uma profunda e admirável espontaneidade. 

Portanto, é fundamental que a construção spinaista, com seu arcabouço 
estético (e poético) bem definido, resista às mudanças paradigmáticas, tão 
efusivamente propagadas, nesta fluida e líquida contemporaneidade. Que se 
justifique em relevância histórica e encontre o seu reconhecimento teórico 
nos caminhos epistemológicos da encantativa palavra. Que se abasteça dos 
versos (e das rimas) em processo duradouro, sublinhando vivências, historias e 
interpretativas invencionices poéticas aos registros de imutáveis identificações 
de existir, coexistindo em atitude e fruição, agregando modernidade e 
tradição, entranhamento e estranhamento, momento e eternidade em uma 
indestrutibilidade coexistência mundana.

Que se registre doravante, em inovadora re_invenção de vida, da substanciosa 
essencialidade de se compor SPINA, de se abastecer de seus oito versos 



 

 REVISTA BARBANTE - 137

em uma hegemônica voracidade de existir. De se buscar, nos horizontes 
das im_publicadas emoções, as elegantes escrevinhanças do tempo, dos 
instantes e das recorrentes moradas, em frescor de brisa, de flores, de frutos, 
de bichos, de terreiros e quintais. A termos, como mapas de nossas fazeduras 
humanas, em abstrações de coloquiais sentimentos, o prodígio revelador dos 
inesperados afetos, respaldando-nos, no alcance das duas estrofes spinaistas, 
as imponderáveis sagrações do existir-existindo, como se fossemos orvalhos 
em lambeduras de amanhecer, representações hipotéticas de nosso próprio 
nascituro. 

Este é o caminho que o SPINA, incontroverso, terá que seguir. Em compreensões 
semânticas e pragmáticas, em uma experienciação poética de existencialidade 
referencial, tornando o objeto de estudo em um campo de observação e reflexão, 
vinculando o significado poético às significâncias do ser, como norma padrão 
de investigação e interpretação. Em entrelaçamentos de criação e elucubração. 
Para tanto, o seu solo está sendo incessantemente carpido, tratado, lavrado e 
adubado. As ferramentas são conhecidas. O crescimento é paulatino e gradual. 
As condições do tempo são favoráveis. O amadurecimento é um convite à 
sega. A fruição do vento e das chuvas, em exercícios imagéticos e polissêmicos 
diários, sistematiza abundância nos paióis. 

Boa Colheita!

OXORONGA, Alufa-Licuta. Dos Quintais da Casa Verde.
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Resenhas
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Gostinho de brincadeira, gostinho de poesia  

Éverton Santos

Mestre e Doutorando em Estudos Literários

Universidade Federal de Sergipe

O livro Poemas de Danda & Chris bem se poderia chamar Poemas de tecer crianças, 
Poemas para escrever a infância, Dandices & Christinices ou Puerivivência, entre tantos 
outros títulos que extrapolam a menção ao gênero literário (poema) e ao apelido das poetisas/
escritoras. Dizemos isso porque, ao nos debruçarmos sobre as páginas, ao nos depararmos 
com as ilustrações, ao lermos os textos, sentimos a pujança de meninos e meninas envoltos no 
acontecimento que é, sobretudo, existir, algo que, na infância, mais se faz, uma vez que, na 
idade adulta, nossa intenção se volta mais para viver do que para existir propriamente. 

Às voltas com os 42 poemas do livro, variados em extensão, em estilo, em rimas e em métrica, 
as escritoras brincam com a palavra como se joga com a bola, com o barquinho de papel, com a 
boneca de pano, com os soldadinhos de chumbo, tornando os textos artefatos que se consolidam, 
também, como brinquedos, nesse caso, poéticos. A partir deles, parafraseando um dos versos 
do poema “Acontece”, de Trajano, “a infância vai buscar mais alegria”, mostrando, assim, 
as criancices não como imaturidade, mas, sim, como episódios que representam a identidade 
infantil e que atuam a partir do afeto, da construção da possibilidade de atuação no mundo, 
do aprendizado, do genuíno gostinho do qual só se desfruta pela suspensão das inibições e do 
contato com a alegria. E o que é a infância senão essa arena de vivência com o sonho, o Éden 
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da vida humana, a utopia, como exposto nestes versos do poema “Meu mundo”, de Ramalho: 
“nele moram apenas sorrisos”, “nele se vive com pouquinho”, “nele moram apenas crianças/ 
de todas as cores (mas sem raças)”, “nele se vive tranquilo/ porque a gente se ama”. Nesse 
mundo – da infância – se é feliz. 

As crianças que inspiram os poemas, todas as crianças – como personagem e entidade coletiva 
–, são fulgurações do eu que cresce ou são crianças grandes – e, nesse caso, nos referimos às 
poetisas – sem perder de vista a capacidade de se identificar e performar como crianças, ou 
representar aspectos do seu mundo. Melhor dizendo, acreditamos que é por meio da intertroca, 
do enlace e do resgate que a mão escreve/digita o que o pensamento dita: a infância é uma 
fase da vida que pode ser melhor experimentada a partir da palavra poética. Nesse contexto, 
ainda que o público infantil seja o principal alvo da obra, as crianças grandes que por vezes 
(ou sempre) somos podem se deleitar com a viagem proporcionada pela imersão no mundo de 
meninos e meninas cuja preocupação é, o mais das vezes, brincar, observar o mundo, conhecer 
enquanto se desfolham os dias, mas também ter contato com a cultura literária e questionar 
com um olhar acurado que desenferruja o automatismo do pensamento dos adultos. 

É pensando nisso também que reverbera em nossos ouvidos o versículo “Deixai vir a mim 
as criancinhas e não as impeçam; pois o Reino dos céus pertence aos que são semelhantes 
a elas” (Mateus 19,14). Uma das interpretações diz respeito à necessidade de termos um 
coração espontaneamente aberto – aqui, mais especificamente, para as coisas de Deus –, um 
coração que confia e espera a ponto de merecer o Paraíso. Trazemos isso à baila porque, como 
mencionamos, a gente cresce, endurece o coração, cria armaduras que nos tornam mais seres 
e menos humanos, perde às vezes a capacidade de sentir e/ou de se expressar. Com a rigidez 
imposta pelo cotidiano, abandonamos paulatinamente a infância e nos jogamos no precipício, 
aguardando o insondável mistério da morte, porque, convenhamos, a infância é a fase da vida 
em que a morte ou não existe ou parece ser um erro de Deus, como nestes versos do poema 
“Vontade”, de Trajano: “menino/ entra neste círculo de sorte/ (na infância tudo vira flor/ que 
nunca vira morte)”; porém, depois dessa fase, é como se a morte se transformasse numa certeza 
a ser totalmente aceita e esperada, a vida não cessa de ter o gosto do fel.

Não é que o livro de Trajano e Ramalho subverta alguma coisa, ele não teletransporta os 
adultos para a infância ou torna as crianças mais crescidas na forma de apreender e aprender; 
o que ele faz é iluminar, pelo direito à literatura, meninos e meninas –  não importa de que 
idade – na direção de, por um lado, fruir do frescor da vitalidade (daí tantas referências a jogos, 
brincadeiras e brincar) e, por outro, ensinar que a infância também é fase/espaço para que o 
crescimento não seja apenas físico, mas também da consciência, seja do existir, do estar no 
mundo, seja de percorrer a finitude – da qual a arte tantas vezes e convenientemente nos deixa 
esquecer e escapar – de maneira mais colorida, gostosa, sonora, palpável, fragrante. 

Os textos em questão também poderiam ser chamados de Meninices de quando e além 
exatamente por esse caráter imorredouro que subjaz à encenação que a infância traduz como 
a coisa em si, o instante-já, o crescer vivendo, sendo o brincar uma de suas facetas, como o 
poema “Menino”, de Trajano, pontua: “[...] inventas outro de ti/ sorri/ cheira a flor/ larga a 
meia rasgada/ sai de dentro do quebra-cabeças/ a tua veste/ é brincar”. Assim, entendemos que 
é no inventar, no sorrir, no cheirar, no largar, no sair, entre tantos outros verbos que caberiam, 
extensivamente, em outros versos, que se constitui a brincadeira, o componente lúdico que 
dá mais luz à infância, ou melhor, aquilo que de fato serve para caracterizar tal etapa da vida 
humana. Ser criança, nessa perspectiva, significa brincar, e brincar significa ser genuinamente 
feliz pela suspensão da seriedade da rotina e pela entrega total à circunstância lúdica. 
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Por outro lado, a partir do momento em que o mundo da criança se choca com o do adulto 
e abre espaço para arestas, o conflito intergeracional se instaura, sendo emblemáticos estes 
versos de Ramalho no poema “Criânsias”: “não tenho pressa nem medo/ tudo o que quero 
é brinquedo/ mas as ânsias dos adultos/ tiram cores do meu mundo”. Como nuances de um 
mesmo espectro do crescimento, sendo o depois a preparação do agora, por vezes os meninos 
e as meninas ficam soterrados sob os crescentes desejos dos adultos, que preestabelecem um 
roteiro, especialmente em se tratando de filhos e filhas. No entanto, a sobrecarga, a pressão, 
a cobrança, tudo isso gera ânsia naqueles que, por ora, querem apenas brinquedos, jogos, 
diversão, uma vez que o futuro é uma roupa que ainda não dá para ser vestida, as crianças 
geralmente não brincam de antecipar futuros, presentificam o agora, o aqui, elas são e estão. 

Desse modo, o cunho existencial não deixa de aparecer nos poemas, em alguns mais do que 
em outros – a depender do tema e dos efeitos de sentido pretendidos –, instituindo-se como 
uma autorreflexão que acende a consciência de que as crianças possuem subjetividade, são 
seres em si, não meros objetos a que podemos moldar segundo nossas vontades. Esse voo 
por sobre a capacidade de pensar que alicerça o protagonismo infantil pode ser exemplificado 
nestes versos: “Talvez seja mesmo assim/ com todos os meninos./ Poucos pés para muitos 
caminhos/ e um pensamento infinito” (poema “Sem pés”, de Ramalho). A especulação do eu 
lírico é a respeito de um pensamento que viaja para além de onde os pequeninos pés podem 
ir, pois muitos são os caminhos e sem começo nem fim é o pensar. Mas o que nos chama mais 
atenção é o uso do “Talvez”, na medida em que insere o benefício da dúvida, aponta para uma 
incerteza, mas, acreditamos, se espera, em parceria com o eu lírico, que todos os meninos 
possam desfrutar da possibilidade de sair do lugar sem a necessidade de colocar os pés em 
estradas reais. 

Há, também, perguntas e inquietações que põem em evidência, por um lado, a insegurança das 
crianças a partir do eu lírico de cada poema e, por outro, a busca por explicações e respostas para 
diversos problemas. Dos poemas de Trajano, respectivamente “A cacimbinha” e “Se a palavra 
não sair”, mencionamos: “descobrir o cheiro da água/ de onde vem?” e “Se a palavra não sair/ 
se eu me esquecer de falar/ o que vou fazer?”; por seu turno, dos poemas de Ramalho “Verbo 
engraçado” e “O vendedor de sorvetes”, trazemos, respectivamente: “não é meio complicado/ 
usar esse verbo engraçado/ para contar uma história/ que tem mais de um lado?” e “De onde 
vem a alegria/ de quem tem pouco ou quase nada?”. É possível observar, diante dos recortes, 
que existe a noção de que perguntar é algo inerente ao aprendizado de meninos e meninas, ou 
seja, produzir questionamentos é essencial para a construção de ideias e concepções próprias 
para o indivíduo, principalmente quando se é criança e abundam dúvidas. Querer saber de 
onde vem a água, por exemplo, estaria para a descoberta de um saber, digamos, instrumental, 
algo didático, ao passo que perguntar sobre de onde vem a alegria dos desfavorecidos expõe 
o olhar sobre um problema social. Ambas as inquietações dizem respeito à origem, deixando 
claro que é natural das crianças questionar, temática essa do poema “Perguntas”, de Ramalho: 
“Como?/ Onde?/ Para quê?/ Por quê?/ Quando?/ Quantas?/ Quem?/ O quê?”. No entanto, 
como se encerra o poema, as respostas mormente demoram a chegar ou não dão cabo do que 
foi interrogado. 

Além dos aspectos já referidos, algo que se sobressai nos poemas é a predominância dos 
substantivos, classe de palavras variável que dá nome aos seres. Achamos interessante pontuar 
isso porque, na empreitada de denominar as coisas, o esqueleto da maquinaria se põe à mostra: 
nomear é dar vida. Com isso, os textos ganham dinamicidade, movimento, plasticidade, 
crescendo a olhos vistos como brinquedos em mãos de crianças. É formidável ver a vida 
traduzida a partir desse prisma em virtude de ser um encontro, via de regra, com um exercício 
de criação que também ensina. Fazendo um levantamento nos poemas, podemos, a título 
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de ilustração, trazer à baila os seguintes vocábulos: “infância”, “alegria”, “mar”, “sapato”, 
“menino”, “melancia”, “mãos”, “círculo”, “flor”, “morte”, “quebra-cabeças”, “conto de 
fadas”, “grito”, “dor”, “tristeza”, “teto”, “raiva”, “gato”, “pato”, “som”, “águas”, “rua”, “casa”, 
“cheiro”, “palavra”, “verdade”, “galho”, “estrelas”, “verso”, “alma”, “ideias”, “pensamento”, 
“sonho”, “dona”, “pressa”, “brinquedo”, “ânsias”, “adultos”, “cores”, “festa”, “movimento”, 
“ritual”, “liberdade”, “férias”, “viagem”, “braços”, “Chocolate”, “cantinho”, “quarto”, “medo”, 
“país”, “dúvidas”, “verbo”, “história”, “sorrisos”, “raças”, “recheio”, “massa”, “relógio”, 
“receio”, “segredo”, “peito”, “respostas”, “desenhos”, “pele”, “estradas”, “peregrinos”, “luz”, 
“calor”, “caminhos”, “pensamento”, “vento”, “tesouro”, “diminutivos”, “alimento”, “vida”, 
“peixinho”, “latas”, “sacos”, “terra”, “quadrilha”, “mungunzá”, “pamonha”, “pontinho”, entre 
vários outros substantivos presentes nos poemas. 

Mas qual seria a função de tamanho investimento nessas palavras em poemas para crianças? Uma 
das hipóteses que podem ser levantadas é a de que os substantivos ajudam a criar um universo 
mais facilmente apreensível, aumentando a proximidade entre o que é falado e aquele ou aquela 
que lê. Logo, essa tarefa de dar nome às coisas, aos seres, aos estados e aos sentimentos se 
mostra promissora no sentido de possibilitar um desvendamento ou desbravamento da própria 
condição humano-existencial, pois entrar em contato com as palavras seria o equivalente a 
apreender conceitos com os quais, na realidade, nos deparamos e às vezes não entendemos. Os 
substantivos, assim, ultrapassam seu estatuto gramaticista e se alçam ao patamar de chaves do 
tamanho que abrem as portas do saber/conhecer para as crianças. 

Desse ponto em diante, fazemos menção ao fato de a literatura infantil ser um veio que precisa 
ser mais explorado na sociedade, seja na produção, na recepção, na crítica. Não se trata de um 
gênero menor, pelo contrário. Constitui-se um campo que requer a compreensão das minúcias 
do mundo da criança, inclusive fazendo esse movimento em direção a meninos e meninas 
enquanto um profícuo universo que tem tanto a ensinar quanto a aprender. Nesse contexto, a 
literatura se apresenta como um meio extremamente eficaz para colaborar, junto a leitores e 
leitoras, na produção de conhecimento, como também para dar visibilidade a especificidades 
do mundo da criança, algo pelo que os adultos podem não se interessar por achar fútil ou fácil 
demais, ou achar que já conhecem por já terem vivido. Mas o xis da questão é o oposto disso: 
a literatura infantil – nesse caso, a poesia – representa um tipo de manifestação artística que 
precisa falar sobre e também se destinar a crianças, de maneira a lhes dar o acesso a um bem 
cultural capaz de, por meio da linguagem, ressignificar nosso estar aqui agora. 

À guisa de conclusão, seguimos por esse terreno chamado vida “Com estrelas na boca/ Pés de 
flores/ Mãos escondidas/ [...] procurando/ O outro lado do verso/ Encantado na tua alma”, como 
exposto pelo eu lírico do poema “Ontem à noite”, de Trajano. E os caminhos que se abrem vão 
para além daquele do poema “Ponto final”, de Ramalho, que assim se encerra, concluindo a 
obra: “Um ponto final/ bem acabadinho/ diz/ ‘se acabou’./ Mas se ele tiver/ algum defeitinho,/ 
ou se ele nos trouxer/ um novo gostinho,/ parece um pontinho/ que não terminou”. No nosso 
caso, resta o gostinho gostoso, esse resíduo-semente que perdura após a leitura, esse gostinho 
que tanto é de querer mais poemas quanto de querer viver novamente nossa infância. 
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Tirinhas
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Poemas
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Martins de antigamente

Meu avô me contou

Um pássaro chamado Jacu

Uma ave que atravessou fronteira

Alimentava-se embaixo da Jaqueira

Na sombra da Jaqueira plantava-se café

A maioria das pessoas andava a cavalo ou a pé

Era raro automóvel e chofer

Safra

Todos os anos tinha

Arrancar a “maniva” e levar para “casa de farinha”

Goma, farinha e beiju

Uma fartura tamanha

De madrugada apanhar caju

Tinha muito, a gente cansava o braço, de tanto separar a castanha do “bagaço”

O caju e a castanha era o “nosso dinheiro”

Lá vai o cambiteiro

Bom dia, Comade! Vou levar essa cana pro engenho do Pade

A fumaça “cortando” o céu

De longe a gente sentia o cheiro de mel

Adailton Ferreira
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A linda Martins

Vou ficar em uma casinha no Sítio Canto e nas noites de lua apreciar seu encanto

O sol raiou no céu, vou mergulhar nas piscinas do chalé ou do hotel

Para se hospedar em Martins não tem “ingancho”, temos as pousadas e o rancho

Existem pessoas que conhecem Martins desde menino, falam sobre toda a nossa história e 
até do Memorial Manoel Lino

O sol se pôs e a lua traz o seu mistério. À tardinha vou rever os amigos do Jacú, da Cohab e 
do caminho do cemitério

À noite vou pedalar. “Arrudiar” a pracinha do Jocelyn Villar

Deitar com frio em Martins não é nada mal. À noite ouvir o som das águas da cachoeira da 
Umarizeira. Acordar com as comadres conversadeiras pilando colorau

Os filhos ausentes têm Martins no coração. A Lagoa Nova, o Caminho da Bica e o Lamarão. 
A deliciosa comida e o belo açude do Porção

Quem vem passear em Martins leva consigo fotos, lembranças e saudade

A igreja da Rua das Pedras e o centro da cidade

Quando a pandemia passar, venha conhecer a nossa cidade

Adailton Ferreira
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Liberdade

(Aisha Emannuelle, F.Pedroza/RN)

Podemos a ver e a escutar
Em todas está presente
É uma forma de agir
E Maravilhosa quando se sente

Muitos tem dentro de si
Mas não conseguiram achar
Tem que esperar o momento certo
E enfim a encontrar

É mágico sentir-se liberto
Crescer como passarinho
Revoando galhos e galhos
Até achar o seu Ninho

Liberdade, existe tantas palavras
Para definir o que é
Mas lá no fundo
Cada um sabe se quer



 

 REVISTA BARBANTE - 151

SPINA (Nova forma poética)

O SOL E A ÁGUIA

Momento de render-se,

não existe fortaleza,

em ambos, fragilidade…

Majestosa, a águia abre suas

asas em frente ao sol…

Os dois têm soberanidade.

O sol, morno da manhã,

Dá à águia triunfal igualdade!

Ana Luzia Moura

Inverno/2020
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SPINA (Nova forma poética)

LUA DOS NAMORADOS

Vestida de branco

nas noites claras,

encanta os enamorados…

Derrama na terra seu brilho,

encontra amantes fitando o céu.

Lábios que se tocam apaixonados,

diante da LUA terno abraço,

deixa almas nuas, olhares extasiados!

Ana Luzia Moura

Outono/2020
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SPINA (Nova forma poética)

QUERO UM BEIJO QUE DESPERTE EMOÇÃO!

Desejo beijo suave

Impaciente, doce, terno,

que falte respiração...

Que dê suspiros, calor, arrepios,

dos lábios macios, cor carmim...

Trazendo o furor da emoção.

Matando desejo, tirando o juízo,

simples, pleno, indo ao coração!

Ana Luzia Moura

Outono/2020
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SPINA (nova forma poética)

O AMOR NA FACE PLURAL! 

Beleza imperecível, sublime

É o Amor

Na face plural...

Escorre como água de cachoeira 

Refresca a terra, as matas

Os corpos, afeto puro, natural 

Que faz transbordar de alegria

Prazer na alma sem igual. 

      Ana Meireles 
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SPINA (nova forma poética)

SEGUIR COM AMOR É O LEMA !

Ainda que seja

Impressão de distâncias

Sigo com Amor. 

Faço, com fervor nos pensamentos 

uma sentida, singela, profunda oração 

De clamor, louvor ao Senhor

Pai da vida, nesta Terra

De lutas, tormentos, tanto desamor. 

       Ana Meireles 
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SPINA (nova forma poética)

QUANDO A POESIA É PROFILAXIA DA ALMA !

Constante é sentir

Teu verbo falar

Versar paixão, amor.

É música para os ouvidos 

Ritmo indescritível de prazer, emoção

Reverberação na alma, pulsante alor

Na sinergia poética das sensações

Profilaxia de almas reiterando ardor. 

      Ana Meireles 
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INSTRUMENTAL

Pensando na vida...

Nas subidas e descidas

Desta roda viva.

Somos cordas instrumentais?

Às vezes precisamos ser afinados de dentro para fora e caminho inverso.

Essa afinação tem que se dar sem pressa por que precisamos saber  a razão do desafino e 
desatino.

A superação pode ser menos íngreme para alguns e torturante da alma  e coração d›outros.

Nesta caminhada cheia de curvas turvas e desafios constantes,

Desejo ao final de tudo poder tocar melodias que acariciem com notas doces e afinadas o 
compasso dos teus pensamentos e emoções.

Ana Moura

08/07/2020



 

 REVISTA BARBANTE - 158

JORNADA

Caminhos escolhidos...

Passos em desalinho...

Às vezes passo sozinho...

solidão em desatino!

Ana Moura

23/06/2020



 

 REVISTA BARBANTE - 159

TORMENTA

Nada parece ter sentido...

Emoções viajando sem destino...

Para onde levarei meus pensamentos?

Coração em correnteza...

Navego cheia de incertezas.

Me perco em devaneios.

Só quero sobreviver.

Ana Moura

Julho/2020
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a dor rasgava suas carnes

a dor rasgava suas carnes, como já rasgara ontem e antes de ontem

a dor da fome...não morrera ainda porque sempre há um naco de alguma coisa 
que alguém lhe dá

não ficara a vida inteira na espera da esmola, não, batera muito martelo, batera 
muita marreta nesta vida marrenta...

houve uma luta, muita luta, muito esperneio...mas o cansaço veio e lhe pegou de 
jeito, bem feito! 

porque não lutou mais, afinal, as oportunidades são iguais, basta querer...

“oh gente sem entendimento, pensava, que não vê que as portas que se abrem, 
não se abrem pra gente da minha cor... incolor, invisível!” Elas precisam ser 
forçadas...

a dor rasgava suas carnes, como já rasgara ontem e antes de ontem

a dor do abandono consumia as poucas forças que lhe restavam...

o amor morrera

o filho, a nora levara

o neto, não conheceu

abandonado... em que estado!

TRIERVEILER, Angela
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SPINA- Nova Forma Poética

MINHA CIDADE

Erexim, minha cidade

Ere é campo

Xim é pequeno!

Erexim, nome indígena, com xis

Campo pequeno de nome, grande

Em seus feitos, faz aceno

Pra gente de toda sorte

Ter destino leve, tranquilo, sereno!

TRIERVEILER, Angela
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SPINA (Nova forma poética)

NÃO QUERO MAIS LEMBRAR

Preciso esquecer lembranças,

Dias inteiramente nossos

Escritos na memória.

Preciso deixar o vento levar

As carícias tatuadas no corpo,

Toda nossa sublime, singular história

Alternada com dias tempestuosos, amargos.

Preciso apagar pegadas dessa trajetória.

Anita Santana
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SPINA (Nova forma Poética)

O QUE TRAZ A TARDE?

Amores tenho versando

Quando chegam sussurros

Provocantes dos ventos,

Acendendo dias compartilhados por nós.

Lembranças tomam forma, cheiro, cor...

Permaneço imóvel, inerte, amargos lamentos!

Enquanto lágrimas transformam-se em versos

Tarde morna embala olhos sonolentos...!

Anita Santana
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SPINA (Nova Forma Poética)

SUBMERSA

Vasculho nalgum lugar...!

Onde foram arquivados

Nossos dias intensos?

Qual momento onde tudo esvaiu-se?

Sorrisos, troca de olhares, palavras...

Tudo naufragado em mares imensos.

Noites nebulosas trazem lembranças mortas,

Deixam-me frágil com sentimentos indefensos.

Anita Santana
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MINHA ESSÊNCIA

Conheço minha essência,

a intimidade diversa

desse adverso temporal!

Minha essência, lavrada no ímpeto

existente na frondosa natureza divina,

subsiste como arco-íris em vendaval.

Sou miscelânea humana com Deus,

passado neste instante, alma corporal.

Antonio R. Queiroz
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INFINITOS AFINS

Reparo a vida

com infinitos afins

enlaçados entre si.

A vida cinge-se, rumo altivo,

à vibrante energia divina, renovando-se

na imensidão dum tempo frenesi.

Alvos dias, calvas noites, no

devir, sem fim, serei colibri.

Antonio R. Queiroz
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VIDA AO VENTO

Cantinho insólito deste

mundo, espreito a

vida pulsando distante!

Em sincronia com enfermos amores,

ébrios desejos lancinantes, eis minha

vida versada ao vento adiante.

Inclinando-me à razão, protejo a

brandura do coração deste levante.

Antonio R. Queiroz
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Amo

Eu te amo pelo que és.

Amo teu corpo vivido

Amo seu hálito quente

Quando encostas teus

Lábios aos meus.

Amo teus lindos olhos

De um colorido,

Sem igual.

Amo os teus cabelos brancos,

Que nos unem

Em um desalinho total.

Amo teu suor molhado

Que gruda no meu corpo

No abraço que trocamos

Ao rolar na cama nus.

Amo o nosso gozo bonito

Nossos gritos curtidos,

Sorrisos de felicidades

A isso denomino viver

Viver em um momento,

Apenas.

Mas viver com prazer

Por pura escolha real. 

                                             Apresentação Oliveira
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SPINA (Nova Forma Poética)        

APRENDENDO COM A VIDA

Separei todas coisas 

que lembram você. 

Não quero mais.  

Sofrimento, mágoa, dúvidas, tristeza ...chega. 

Para mim acabou sua brincadeira. 

Tudo que suportei foi demais. 

Agora, só viver com alegria. 

Não bancar a ingênua jamais.   

Assma Gabriela  

Santos, abril/ 2020.  
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SPINA (Nova Forma Poética)      

ESTRELAS   

Estrela do mar, 

Estrela do céu, 

Estrela de luz... 

Estonteante, para onde nos conduz?  

Quisera entender os seus planos,  

Saber o por quê reluz. 

Fico na vontade de entender. 

Escondo - me na terra, igual avestruz. 

Assma Gabriela 

Santos, abril / 2020.   
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SPINA (Nova Forma Poética)  

TRANSFORMAÇÃO  

Sensível ao extremo. 

Intenso mergulho interior. 

Dor da saudade, 

De ver, abraçar, olhar, perceber 

O que possa estar afligindo, 

Talvez impedindo expor a verdade ... 

Serão fantasmas antigos ou atuais? 

Fale ...para voltar à realidade.  

Assma Gabriela 

Santos, maio / 2020.  
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Partida

 
O dia fica assim branco: 
o raio de sol foi-se contigo. 
Quando chegará de novo o tempo 
Ensolarado 
Para eu ver teu olho transparente?

(julho/2020)

Carla Cabral
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Flor, 
Seja o que for.

(maio/

Carla Cabral
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Não quero te pedir casa, 
nem comida, 
nem coragem. 
Não quero te pedir muito, 
nem pouco, 
nem nada. 
Sim, eu som.

(junho/2017)

Carla Cabral
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Pelas janelas assisto 
as pessoas exaustas da solidão pandêmica. 
Ela dá cabo da vida e distorce a morte. 
O essencial de cada um vaza pelos poros, 
enquanto os ruídos do cotidiano incomodam. 
 
Nas portas se encostam desejos, prosas e rezas. 
Ouvimos nossa própria voz, 
Nua. 
Cantamos nossa prece, 
Crua. 
 
Ser poeta torna tudo isso mais intenso.

(julho/2020)

Carla Cabral
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Cidaducania

Carlos Alexandre Nascimento Aragão

Que país é?  
Não sei!  
Só sei que existe. 
 
Onde está a cidadania?  
Escondida atrás da porta,  
Presa no ninho,  
Desrespeitada,  
Sucumbida entre o legal e o real. 
 
E a educação?  
Sucateada,  
Desprezada,  
Utópica,  
Vozes ecoam:  
 “A solução da nação”. 
 
Sim!  
Educ Ação  
De transformar vidas,  
Reconstruir mundos,  
Criar oportunidades,  
Tornar o ser mais sujeito  
Do hoje e do amanhã. 
 
E a população?  
Silenciada,  
Desacreditada, 
Usurpada,  
Não exerce a cidadania  
Nem desfruta de boa educação. 
 
Pobre povo!  
Vive iludido por  
Dois contos de réis.  
Acredita no discurso utópico  
Levanta a bandeira errada  
Omite-se!
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Poemas da quarentena 

Moto contínuo

Sem que percebamos

De fato

De fato

A vida é um moto contínuo

Quer que eu continue...

A vida é a troco de nada

Deixo de lambuja

Esta garatuja

Não leu

Sinta a bofetada...

Dois conceitos

Uma pernada

Nunca retilínea

Minha boca suja

À deriva

Resta acreditar no olhar

Já não podemos

Sussurrar

Somos a nova casta

E o destino nos arrasta
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À deriva 

Sob a mão primitiva

Salvemo-nos

Da invulgar saliva

Infetuosa

Dos novos anacoretas

Pudicos e caretas

Resta acreditar no olhar

Já não podemos

Farejar

Cowboy

Sinta, no olhar

De lee van cleef

A medula congelar

Sapato de grife

Salto alto, artrite

Gaita de boca

Uma valsa, tosca

Arisca, a sirigaita

Não come mosca

À luz fosca

É tiro certeiro

A ruiva de trança

Sem paradeiro
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Acerta o cocheiro

No meio da dança

Encilha um enredo

Pra sair da lambança

Aponta-lhe o dedo

A remota criança

Que traz em segredo

E o velho cowboy

Que vai pela ravina

A saudade remói

Na fronteira da sina

Do decaído herói

Autor: Carlos Eugenio Vilarinho Fortes – Carlos Vilarinho

E-mail: carloseugeniovilarinho@hotmail.com

Revista Barbante – edição de julho/2020
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Reações 

Exalo o perfume dos textos floreados;

sou frágil, cristal que teme a violência;

fortaleza, que suporta a dor do parto.

Meus pés doem, mas não desço do salto;

a caminhada é longa, sou valente;

as lágrimas descem, abrem-se os calos.

Limpo meus pés, se não sou bem vinda;

sacudo a poeira, sem me rebaixar;

existem outras portas e campainhas.

Meu dia é o hoje, não temo o porvir.

Jamais fujo à luta, levanto minha pena.

Que venha o que tiver de vir.

Posso estar distraída, ferver é coisa de segundo;

Ao invés de chorar, seco o leite derramado.

Tenho em mim todos os leques do mundo.

Claudia Lundgren
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Versos compulsivos

Fria estação, céu fechado,

coberta felpuda, livro aberto.

O café fumega, um dia invernado;

uma saudade, endereço certo.

O líquido escuro desce aquecendo

o interior do meu corpo gelado.

Acende um clarão, ideias tecendo

linhas mentais, verso encantado.

Seu nome escrito nas linhas,

ecoa em mim, gritante!

A pena na escrivaninha,

A xícara, estimulante.

A cafeína inspirando

meu cérebro improdutivo.

As flores de mim brotando;

inverno introspectivo.

Os versos de ti, em mim,

borbulham, compulsivos.

Claudia Lundgren



 

 REVISTA BARBANTE - 182

Se por ti eu morresse de amores

Se por ti eu morresse de amores...

Inefável sentimento

que não caberia no meu peito;

que sonho, lindas flores!

Amanheceria rosa,

a mais suave das cores.

Minha vida tua seria,

se por ti, eu morresse de amores.

Só em ti meu pensamento;

poemas, rimas e versos.

Mas por ti, de amores não morro;

quem dera fosse o inverso...

A lua, o sol, as estrelas,

seria capaz de te dar;

mas de amores, por ti não morro;

doeria demais te enganar.

Minha mente em outro lugar;

parei em um tempo distante...

Quisera eu voltar para o hoje,

e por ti, morrer de amores.

Claudia Lundgren
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INSPIRAÇÃO 

Meus ais

Minha memória

Meu cais.

Clécia Santos
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DEPOIS DE TUDO 

Depois de tudo

Além de tudo...

O amanhecer chegará.

Junto de mudanças

Reviravoltas

Abrir de portas

Sorrisos e magias.

Não haverão santos

Nem tão pouco

Demônios...

Pois a tentação já se foi

E a vaidade jamais

Te acompanhará.

Se tudo isso foi em vão

Acorda! Vem recomeçar!

Clécia Santos 
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Versos ao passar da pandemia

Antes dessa pandemia 

Quase ninguém se prevenia

Certos tipos de doenças 

Só se via em fantasia. 

Agora um simples sorriso 

Só num gesto e olhar 

Todo mundo usando máscaras

E todos vão se cuidar 

Logo logo tudo isso 

Eu bem sei que vai passar

Com paciência e fé em Deus 

A ciência vai triunfar 

É a luta contra a Covid 

Todos nós vamos ganhar.   

Tanta gente que se foi 

Mesmo se cuidando em vão 

Cada um dos que se foram 

Fica em nosso coração 

Apesar de tanta luta

Deus não desampara não.

Cleide Paiva - Martins, Rio Grande do Norte, Brasil
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Tu

Tu foste a menina mais linda 

Do meu cravo és a flor 

Do meu coração és ainda 

Tu foste meu primeiro amor

 

Tu foste luz na esperança 

Nas noites de nostalgia 

Que sempre brilha a distância 

Nas nossas noites vazias 

Tu foste o brilho do sol 

Nas tardes do meu sertão 

O encanto de um girassol 

No meio da plantação 

Tu foste as flores do campo 

A brisa do anoitecer 

Nas noites de primavera 

Ou em cada amanhecer

Cleide Paiva

Martins, Rio Grande do Norte, Brasil
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A formiga 

A formiga vinha vindo 

Vinha vindo sem parar 

Trabalhando o dia todo 

Trabalhando sem cessar

Mas assim que chega a noite 

Ela vai logo descansar. 

   

No outro dia bem cedo 

Antes até do sol raiar 

Lá vem ela bem depressa 

Vem correndo sem parar 

Juntando de folha em folha 

Trabalhando sem cessar. 

     

 E de longe se avista 

 Pequenina e pernas finas 

 Não se importa com intrusos 

 Muito menos com espinhos 

 Tanto faz ter monstros grandes

 Bem na beira do caminho 

 Ela quer mesmo chegar 

 Logo logo em seu ninho.

Cleide Paiva - Martins, Rio Grande do Norte, Brasil
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BONECO DE NEVE

Boneco de neve

Acalenta sonho infantil

Numa tarde invernal.

Quem, quando criança, não sonhou

Em empilhar bolas de neve

Até construir um amigo legal? 

Colocar cachecol, cachimbo, olhos grandes...

Ter um sonho plantado no quintal?

Cleusa Piovesan
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PAIXÃO VIBRANTE

Espia pela fresta

Da janela entreaberta

Majestoso: o sol.

Seus raios incendeiam meu corpo

Que arde em insano desejo

Em sustenido... pensamentos em arrebol.

Na dança louca da paixão incontida

Vibra um acorde; semitom bemol!

Cleusa Piovesan
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O PODER DA CRIAÇÃO

Átomos se desintegram

Prótons, nêutrons, elétrons,

Genética... todos desiquilibrados.

Shake atômico ou biológico, alucinante, 

Criando toda sorte de males.

Elementos químicos que são alterados

Para satisfazer senhores do mal...

Pandemia, pandemônio, guerras são criados!

Cleusa Piovesan
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Viver por viver

Colly Holanda

Quando vim ao mundo

Procurei sobreviver

Alegrar a minha vida

Buscando bem querer

Escolhendo bons caminhos

Em cada amanhecer

Coloquei amor e carinho

Pra aumentar o meu viver

Sigo a vida, vou em frente

Foi bom lhe conhecer.
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Quem vai querer? 

Colly Holanda

Uma casa arruinada

Com entulhos na entrada

Muita resignação

Ventania amargurada

Hoje cais da solidão

Flores amarrotadas

Estrada da contra mão

Parece condenada

Viver sem coração

Fica registrada

Casa da desolação
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Sempre Contente

Colly Holanda

Nas flores, das Campinas

Vejo pássaros a cantar

Felizes em poder voar

Lembra o tempo de menina

Contente a cantarolar

Hoje a minha sina

Sorrir pra não chorar

E no riso disfarço

O pranto a desabar

Volto a vida... 

Feliz no meu caminhar.
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Lágrimas 

No meu rosto correm lágrimas,

Lágrimas de um desespero sem fim

Por pessoas morrendo sem querer

E outras se matando por prazer

Lágrimas de uma criança

Que chora por um carinho 

Lágrimas de um mendigo

Que chora ao sentir-se sozinho 

Lágrimas de adolescente banalizado

Lágrimas de um menino drogado

Lágrimas por pessoas que

Vivem entre a violência e as drogas

Onde a morte e a discórdia nos faz infeliz 

Damiana Santos - 2014
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Mãe 

Tu que és mãe 

És amor 

És ternura 

És alegria

Mãe 

A tua magia de ser mãe

De ser aquele ser que deu-me a vida

Passaram-se anos e anos e tu continuas me amando

Mãe 

És meu jardim rodeado de jasmim

Tens o perfume da felicidade

Estando longe de te tudo és saudade

Damiana Santos – 2013
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Mãe, hoje acordei com o canto de um passarinho

E veio-me a lembrança da tua doce voz

Como é bom te ouvir 

Como é bom te sentir

Mãe, ao deitar lembrei

Dos maravilhosos momentos 

E da tua companhia

Te dar um abraço agora seria a minha maior alegria 

Mãe, essas simples palavras

São para te fazer entender

Que minha vida não seria nada sem você 

Damiana Santos – 2013
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A simplicidade de um sorriso

Num simples gesto de amor

o seu sorriso me conquistou

você foi o presente de Deus

e que a minha vida alegrou

E um amor igual ao nosso

faz os outros terem inveja

sou feliz e não me queixo,

eu sou feliz com seu jeito

Seu beijo me deixa sem ar

louco e sempre a transpirar

quão maravilhoso é te querer

melhor ainda é te ter

A simplicidade do teu sorriso

é que me fez um grande poeta

nas simples palavras eu vivo

pra tirar do teu rosto o sorriso

Daniel Bezerra
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Amor profundo 

Ah! Olhar os seus olhos

É como olhar sua alma

Que brilhante me calma

Cheia de tantos desejos

Não tem coisa mais real

Do que o contato visual

Que esbanja seu sorriso

Que parece até o paraíso

Me percorro pelo mundo

Com seu amor profundo

Onde o tempo não corre

O amor que me socorre

Você é o único remédio

Que acaba o meu tédio

Preenche meu coração

Não me abandone não

Daniel Bezerra
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Alegria

A alegria sorriu para mim

Como há muito não sorria

Parecia que ela precisava

Ofertar-me alguma coisa 

Talvez um grande sorriso

Teus olhos continham afeto 

Eles pararam sobre mim

E me causou estranheza 

A alegria sempre é fugaz

Abraçou-me com  carinho

Não desejava mais partir

Mal sabia do meu apreço

E ela por mim podia ficar 

Pois jamais iria embora 

Sabendo que eu todo dia

Eu desejo sua proteção 

Daniel Bezerra
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Cinco tercetos líquidos

Uma gota de poesia

pingou no meu olho

a vida tem cores outras.

Na chuva breve

meu amor

se fez verão.

Uma gota basta

para fazer-me

oásis.

No verso derradeiro

eternizou uma rima

no orvalho sereno.

As chuvas chegaram.

Saudade

é goteira em coração partido...

Diana Pilatti

Professora e aprendiz de poeta.

Campo Grande/MS

@dianapilatti 

dianapilatti.blogspot.com 
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Frente e verso

O que é feio?
O que é belo?
Que olhar tenho
Sobre tudo que quero?

Conceitos velados
Perigos no ar,
Quando temos
Um único jeito de olhar.

É preciso aprender
Que toda frente tem verso,
Toda cara tem coroa,
Que todo ser tem seu valor,
E pode escolher:
Ser dor ou amor.

Escolha o amor
E teu olhar mudará,
Estamos em eterna mudança,
Seja adulto ou criança.

A tolerância que há em mim,
Quero te presentear
E te convido a ter
Um novo olhar,
Capaz do mundo
Ressignificar.

(Edilene Bandeira)
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Medo da noite

É noite
Silêncio lá fora se faz,
Mas há pensamentos em mim
Que me sufocam,
E roubam a minha paz.

Falo com Deus, 
Mas Sua voz é abafada
Com os barulhos meus.
As lágrimas rolam,
Choro mudo,
Mas há tanto grito, medo
No meu quarto escuro.

O cachorro latiu,
A chuva caiu,
Escuto tudo
Em meio aos barulhos meus.
Que o dia já chegue,
Trazendo luz, 
Pelo amor de Deus!!

Descansa minha›lma
Fique tranquila
A noite acabou. 
Ouço Deus sussurrar:
«Farei da tua noite dia,
E teu medo acabará!»

(Edilene Bandeira)
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A máscara

Não posso ver,
Não posso tocar,
mas posso sentir
pelo o olhar
o sorriso que a máscara 
não pode revelar.

A máscara que sufoca
de não poder dizer nada
e trava na garganta
uma dor desesperada.

A máscara fria,
de todos os jeitos,
em muitos rostos
que desconheço.

Quantas máscaras
usarei para o medo sumir
se o medo mora dentro de mim?
Quantas máscaras 
Usarei para não sucumbir?
O medo, ah o medo
Vá embora de mim!

Que a máscara caia
De todos os tipos
E que mesmo
No caos aprendemos ser abrigo.

(Edilene Bandeira)
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SPINA (Nova forma poética)

FLUIDIFICAR

Afloras alegria plena

Trituras flores, aromatizas

Trilhas verdejantes acompanhando

Sois espirito de luz iluminando

Transcendes corpos em total desalinho

Na troca fluida, chacras alinhando 

Entre gemidos, com humildes palavras

Mãos comprimem, que tocam emanando.

EDITH VARGAS

06/05/2020
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SPINA (Nova forma poética)

VASO MEU

Florido, ser amado

Você, vaso ocre

Eu, raiz, flor

Você, terra, adubo, caule, cor

Eu, sua amada, sol alimento

Você, meu florir, total esplendor 

Sou vida, sou teu jardim 

Você, minha semente de amor.

EDITH VARGAS

20/6/2020.
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SPINA (Nova forma poética)

MUSICALIDADE

Música, alimenta corações 

Paixões, dedilhadas lentamente

Gotas sonoras encontradas

Teclas soam melodia, sendo dedilhadas

Delicados dedos, acariciam notas tristes

Tecla sobe, desce, sintonias cadenciadas

Repique sensualizado, falando de amor

Violão, corpo fêmea, cordas afinadas.

EDITH VARGAS

25/06/2020
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Leio porque as palavras me atraem

Eliete Marry 

Leio para me reinventar 

Para encontrar algo mais que a realidade 

Leio para encontrar paz 

Para me desacomodar 

Leio em buscar de uma companhia

Na procura de achar a poesia 

Leio porque preciso de prazer 

Tantas vezes encontro realidades cruas

Leio para me despir

Lançar fora meus preconceitos 

Leio pois é meu direito 

Na literatura me defendo da infelicidade

Lendo descortino a resiliência de ser mulher 

Leio porque sou sujeito aprendiz 

Sendo ser do devir nunca estou pronta 

Leio para me construir
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Lavadeira

Eliete Marry

Lavei os poemas

De solidão

Peguei os panos da saudade

Esfreguei-os com bastante sabão

Removi do molho

Deixei quarando ao sol

Queimei as esperas

E enxaguei em água corrente

Até que não restasse nem uma nódoa de abandono

Meus panos de solidão

Agora são de esperança

Repousam em gavetas

Cheirando a novos tempos

Feito campo de algodoeiro 

Pronto para germinar!
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No ventre da lua 

Eliete Marry 
 
A bela lua 
Cintilou o céu 
Nem tardou a madrugada 
Rasgou seu véu 
Rubruou as donzelas apaixonadas 
O sol beijou a lua 
A terra bebeu o mel 
Eclipsaram os casais 
No ventre das moças 
Fundiram-se novas terras 
Promessas de amores sem guerras. 
- Porque é para dentro que se caminha, quando se há amor
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Emecê Garcia é poeta, contista, filósofo, professor formado 

em Letras e pós-graduado em Literatura Brasileira pela UFRN.

SELVA METÁLICA 

Raízes de aço, de ferro, de pedra

Montanhas e rochedos metálicos

Mil galhos latentes sem folhas

Árvores ocas, cavernas residenciais

Crescem regadas pelo capital

É fértil o objeto e a matéria 

Suas flores e seus frutos.

Homens, mulheres Humanos-maquinários

Conscientes e inocentes DENDROCLASTA.

Rios sólidos e cinzentos se cruzam 

Às margens, coqueiros e palmeiras em “T”

Interligadas por teias magnéticas 

Com enormes aranhas geradoras 

Produzindo dos cachos sua luz

Alimentos das noites metaleiras.

Tubarões não nadam, deslizam

Espécies motorizadas uivam
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Alimentadas de um líquido precioso

Originado do petróleo e da cana;

Serpentes elétricas rastejam 

Guiadas por duas retas paralelas 

Desaparecem em cavernas de saídas opostas, 

Alimentam-se de formigas em labuta

Sem nunca saciarem suas fomes:

Comem num ponto, vomitam noutro.

Búfalos energizados com chifres nas costas 

Se alimentam como as serpentes.

Formigas atômicas, mosquitos férreos 

Trabalham em vulcões para sobreviverem;

Lençóis ébanos suspensos nas selvas 

Árvores, rochedos, montanhas ofuscas

Produto dos vulcões implantados.

Baleias metálicas sobrevoam velozes

Camufladas nas selvas e nos negros lençóis 

Barulhentas aterrissam nos sólidos rios.

São feras mecânicas que definem frenesi

Talvez, apenas a um DENDRÓLATRA

Como um oásis silvestre em plena “SELVA METÁLICA”.

Do Livro DENDROCLASTA de Emecê Garcia, Editora SCORTECCI, Jun 1988 – São Paulo/
SP  
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O meu amor

Acho que és doido, meu coração,

aqui dentro do peito, inquietante,

por quem clamas, 

sei  pouco mais que o nome...

“ É pouco, é muito pouco e é o bastante... “

 ... Era pra ser vago sonho,

uma quimera, uma fantasia.

                      

 De ti, meu amor,

 não conheço da pele,

 o aroma...

Como pode o teu perfume,

« perfume leve dum rosal do céu, «

por pura paixão e magia,

inebriar meu pobre

coração?

• INSPIRADO EM “ MEU AMOR “, DE FLORBELA ESPANCA

Eneida D›alma Cristinna
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Minhas palavras ( sonidos )

Soltas ao vento, ao tempo

Como fossem dedos delicados

A tocar harmonicamente

As cordas invisíveis de minha alma

Ora notas suaves que lembram as brumas

Cantando quase em silêncio

Ora notas cortantes de um coração que vibra

Sempre partituras do amor que me compõe

Tecituras de mim

Dessa alma que não se cala, nem cansa

De sonhar

Soar

Antecedendo as belezas divinas

De um longínquo porvir

As mãos da vida a dedilhar-me

(tantas vezes vestidas de ti )

Na eterna canção

Eneida D’alma Cristinna
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Rabiscos sentimentais

Deixa-me com letras de sentimentos

Rabiscar tristezas do pensamento

Deixa-me! Por Favor!

Mergulhar meus dedos em tintas

E colorir minhas tristezas

Com as cores que eu quiser

Deixa-me!

Viver como sou ou como estou

Todo tempo é diferente!

O inverno me deixou solitária de mim

Cheia de vazios... Preenchidos com tristezas

Mas a vida é assim para qualquer pessoa

E não há vazio de fato vazio...

Cada pessoa o preenche com relíquias de vida

Cada sujeito é único. E suas ações também são únicas

Mesmo que sejam semelhantes as do outro

Meu inverno foi longo

E eu fiz livros de rabiscos

Este livro ficou lindo!

Todo rabiscado de forma diferente

Nele há rabiscos de lágrimas

De sorrisos e choros

De calor e frio

De medo e de refúgio
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Também de aconchego!

Mas agora estou no outono

Vou me despir por completo

Das minhas lindas folhas

E vou vê-las formando um tapete

A me aconchegar os pés...

E em pensamentos chorarei

Pegarei tintas e continuarei 

A rabiscar tudo que eu viver

Enquanto não chegarem minhas novas folhas

E com elas os meus frutos...

E assim, deixa-me! 

Continuar rabiscando os sentimentos

Que podem chegar em qualquer estação

Porque meus vazios não são vazios

E não precisa ninguém entender...

Apenas, deixe-me rabiscá-los.

Maria de Fátima Alves de Carvalho

 Poetisa da Caatinga
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Sentindo em mim... 
 
Nessa nuvem que não toco 
Meu pensar se faz canção 
E desejo atingir 
O cerne do seu coração 
 
Nessa luz que não se apaga 
Guardo minha esperança 
E espero perdoar 
Quem me feriu feito lança 
 
Nesse mar que me domina 
Lanço nele minha alma 
E não sei até aonde 
Ela pode navegar 
 
Nesse escuro que me cega 
Aprendi a enxergar 
E é vendo sem te olhar 
Que te sinto em mim pulsar 
 
Nessa vida que não vivo 
Meu sentir me faz viver 
Qualquer coisa desse mundo 
Minha pele sente nela...

Maria de Fátima Alves de Carvalho

Poetisa da Caatinga

Natal, 29.05. 2010
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DE MÃOS DADAS

                                                                         Fátima Leite

Eram duas irmãs:

Maria e Iracema.

Viviam em sintonia

Mesmo em diferentes cenas,

Destinos divergentes

Mas unidas pelo amor,

Amor de uma semente

Plantada pelo genitor,

Continuada pela mãe

Que no mesmo seio as amamentou.

O tempo bifurcou seus caminhos

Mas os corações e pensamentos

Ficaram enlaçados em sentimentos.

E pelas mãos do criador

Seus caminhos novamente se cruzaram,

Em seus braços as duas se aconchegaram,

O destino novamente se cruzou.

Houve troca de afeto apoio e amor.

Viveram suas vidas,

Uma apoiando a outra,

Até que o bom Deus decidiu:

Era hora de voltar!

Sim, o tempo delas na Terra

Estava encerrado,

O destino das duas estava consumado!

Então, na mesma semana

Igual a um beija-flor,

Maria abriu suas lindas asinhas

E lindamente voou.

Voou ao encontro de Iracema
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Que já no hospital a esperava,

De braços e coração abertos

A amada irmã a aguardava,

Para juntas obedecerem

Ao chamado do criador.

De mãos dadas voaram,

Juntas, fortes igual a um condor.

Livres no céu azul

Em todo o seu esplendor!

Livres das dores desse mundo,

Unidas, felizes e em paz.

Hoje vivem na eternidade

Com Maria mãe de Deus

E com Deus pai!

 

Em memória às minhas duas primas do coração Maria e Iracema, falecidas na mesma semana de junho 
de 2020.
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A METAMORFOSE

Fátima Leite

 
Tudo na vida passa, tudo então se transforma

As folhas que nascem verdes

Envelhecem, secam e caem,

Adubam os campos, que se refazem.

 

As flores perfumadas

Que outrora tão coloridas,

Hoje servem de essência

Para perfumes de senhoras e senhoritas.

 

Os frutos que nascem pequenos,

Vão crescendo até então

Alimentar e saciar a fome

De toda a população.

 

É o que se espera da vida:

Melhorar pela transformação!

Ajudar sempre o próximo

Com o que temos em nossas mãos.
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PARA MINHA IRMÃ MARIA DE  LOURDES, COM AMOR  

                                                              

                                                              Fátima Leite

 Um pedacinho de mim

Vive tão longe daqui...

Mas eu posso sentir o meu amor por ti

Sem mesmo lhe conhecer...

 

Consigo lhe perceber, sentir

E me reconhecer!

Igual o cheiro do nosso pai,

Saudades, nossos elos, nossos ais...

 

Pois é o nosso sangue que nos une

Que nos chama, minha mana,

E nem a distância separa

Dois corações que se amam.

 

Não precisamos olhar nos olhos,

Tocar na pele pra quê?

Apenas através da nossa voz

Nos sentimos e nos unimos.

 

Um dia, talvez, nos encontremos,

Nessa vida ou em outra,

Quem sabe?  Só Deus...

Não escolhemos.

Mas o nosso laço de sangue de amor,

É eterno, sabemos.
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É SEMPRE ASSIM...

Todo dia ao acordar

Saúdo o nascer do dia

Contemplo a mãe natureza

Curto tudo com alegria!

Converso com Papai do Céu

Em forma de oração

Agradeço pela vida

Pelo o sol e pelo o chão!

Minhas tarefas do dia

Nunca deixo de fazer

Ajudo a mamãe querida

Que pra mim é um prazer!

De noitinha ao deitar

Visto eu o meu pijama

Um beijinho nos meus pais

Me disperso e vou pra cama!

Profª fatuca
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PRESENTES DIVINOS 

Como é bom!

Como é bom!

Poder acordar

Todos os dias...

Ver, ouvir, tocar, sentir

Presentes Divinos sim!

Tanto para você

Como também para mim!

É hora de agradecer

A Quem nos presenteou...

Com todas essas maravilhas

Como prova de Seu «amor»!

Dizendo com muita alegria:

- Obrigado meu Senhor!

Profª Fatuca Silva - 2020

#momentopandemia!
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SER GENTE...

É ser Sol

É ser Flor

É transmitir pra terra

Brilho e cor...

É ser Lua

É ser Mar

É propagar o amor

Por onde andar...

É ser Céu

É ser Estrela

É transmitir pro mundo

Toda beleza...

É ser Terra

É ser Chão

É jamais deixar faltar

A bondade no coração! 

Fatuca Silva
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SPINA (Nova forma poética)

AS CICATRIZES ME ESCREVEM NAS JORNADAS EM QUE RESPIRO. 
 
Enquanto estou vivo 
Lembrarei de você 
Nesta minha caminhada. 
 
Nos mantras curarei minhas loucuras 
Nas epopeias escreverei sobre amar, 
Manterei minha sanidade bem alinhada 
Sonhando com uma linda flor 
Como aventureiro de caneta empunhada. 
 
Generino A.O 
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SPINA (Nova forma poética)

COMTEMPLO AS  MARAVILHAS 

DESTA TERRA QUANDO VEJO 
 
 
Beleza natural num 
jardim de carmim 
em manhãs aurora. 
 
Onde a paz excede virtudes 
de um grande paraíso encantado 
desde as épocas de outrora. 
Poetas inspiraram-se, com divino amor, 
Diferente dos tempos de agora. 
 
Generino A.O 
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SPINA (Nova forma poética)

CADA GOTA PESADA QUE CAÌ MOSTRA QUE ESTOU AINDA VIVO 
 
Deixarei mais uma 
Vez minhas lágrimas 
Falarem por mim. 
 
Onde existe uma dor agoniza 
Tristeza, no horto das oliveiras 
Disfarço meus olhos cores carmim. 
Juntando meus estilhaços quebrados aqui 
Sonhando com paraìso de jasmim. 
 
Generino A.O 
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SPINA (Nova Forma Poética)

É TEMPO DE SOLIDARIEDADE 

Confusão, solidão, contaminação,

marcando uma era

de muita dor.

Estou cansado desse total desamor,

vamos buscar a real solidariedade!

Distribuir somente gestos de amor.

Chega de pandemia a sufocar

destruindo tudo como um triturador!

                 29/06/2020

       Iran Maceno Dos Santos
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SPINA (Nova Forma Poética)

17/01/2020

O BAILAR DO VENTO

Beleza surpreendente, perigosa,

Bailar do vento!...

Coreografando, a natureza!

Agitando as espécies, rios, mares!...

Desimando fauna, flora!... sem maldade!

Menino predador, refresca, com destreza!

Espetáculo divino, nesse palco real;

Onde destroi limpando, trazendo pureza!

Iran Maceno Dos Santos
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SPINA (Nova Forma Poética)

                 RENASCI

Despido de ilusões, 

Desarrumo as malas!...

De sonhos ocultos! 

Feito gaivota voei muito alto...

Vi paraísos, mundos estranhos, oceanos!

Pessoas enxerguei além dos vultos.

Covardemente várias vezes fui abatido!

Como Fênix renasci, sobrepuis insultos!

               17/06/2020

     Iran Maceno dos Santos 
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SPINA (Nova Forma Poética)

FÊNIX 

Renasço das cinzas

como a Fênix;

fogo é vida!

Com dignidade suporto essa sobrevida,

trago ainda no peito feridas,

mas sou uma pessoa atrevida!

Guerreiro, forjado no fogo divino

onde a quântica está envolvida!

25/04/2020

Iran Maceno Dos Santos
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SPINA (Nova Forma Poética)

29/01/2020

POETA ALADO

Alado!... Poeta sonhador! 
Viajarei pelas estrelas!... 
Entre cometas surfarei!

Roubarei os anéis de Saturno! 
Para lhe coroar rainha, ousarei! 
Como artifícios, meteoritos, armas terei! 
Do universo trarei a canção! 
Trilha sonora, nossa, que eternizarei!
Iran Maceno Dos Santos
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SPINA (Nova Forma Poética)

                   CHEGA

Apoio qualquer decisão 
que possa tomar 
para nos libertar.

Chega de mentiras para disfarçar!... 
O respeito entre nós acabou! 
O amor, deixamos friamente passar, 
nos vestindo de sentimentos tolos, 
frios, desaprendemos a nos amar!

                  17/05/2020

       Iran Maceno dos Santos 



 

 REVISTA BARBANTE - 233

SPINA (Nova Forma Poética)

RASTROS DE LUZ

Floresça! Permita ao

outro, florescer! Ofereça

néctar, seja FLOR!

“O Sol nasceu pra todos”!

Não cultivemos limo em nosso

jardim! Superando sombras, transmitimos AMOR!

Semear singeleza, denota evolução. Tentemos!

Vida passageira, vivamos com FULGOR.

Isabel Pernambuco
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SPINA (Nova Forma Poética)

DENUNCIAR: ATITUDE PRÁTICA PARA AJUDAR MULHERES OPRIMIDAS E 
AMEAÇADAS.

Vítima: mulher! Covardia,

violência; feminicídio, prática

abominável, causando TERROR!

Mulher não pode ser livre?

Dona de seu nariz? Ofensa, 

opressão, agressão, morte! Restando DOR!

Sociedade machista! Mulher pra servir?

Proteger, aplicar lei! Praticar AMOR.

Isabel Pernambuco
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SPINA (Nova Forma Poética)

ESPERANÇA

Racismo, preconceito, desamor!

Cor da pele,

a única DIFERENÇA...

Não existe superioridade entre raças,

nem sangue azul nas veias...

Quando vamos curar essa DOENÇA?

Primordial, é conhecer nossas origens...

Amor, respeito: eis a SENTENÇA.

Isabel Pernambuco
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Por que nunca me sonharam?

Por que nunca me sonharam?

Não me sonharam porque fui embora

Fui embora para além da vida 

Deixei de lado tudo o que aprendi

Por que nunca me sonharam?

Não me sonharam porque abandonei

Os valores, a inteligência e o amor

Deixei de lado tudo que vivi

Por que nunca me sonharam? 

Não me sonharam porque não lutei

Pela vida, pela verdade e pelo bem comum

Deixei de lado tudo que faltava em mim

Agora, reaprendi a viver

Encontrei os valores, a inteligência e o amor

Agora, lutei pela vida, pela verdade e pelo bem comum

Agora, não abandonarei mais meu caminho

Seguirei aprendendo...

Janderley Costa de Lima
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Qual máscara usar?

Estamos num carnaval

Buscando uma fantasia

Qual máscara usar?

A que uso todos os dias?

Estamos numa pandemia

Não demos conta. Qual fantasia?

Qual máscara usar?

A da sensatez ou da estupidez

Quem somos?

Homens de máscaras?

Pergunto-me? Quem sou eu?

Quem somos?

Uma persona vulnerável? 

Vítima das vicissitudes do destino?

Temos várias máscaras

E as usamos se agradam ou não

Não importa se elas ferem 

Não importa se elas escondem

Uma personalidade ou identidade

Não sou um covarde

Uso máscaras em ocasiões

No baile, na fantasia 

No carnaval e na pandemia

O que seria eu sem ela nesse momento?
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Mas deixe a máscara cair

A máscara metafórica

Transforme-se, metamorfose

Acredite na bondade sem disfarce

Nesses rostos sem máscaras

Na esperança que chega

Possibilita-nos encarar

A vida como ela

Possibilita-nos a viver

Sem máscaras, sem se esconder

Transforme-se

Janderley Costa de Lima
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Era sim!!!...

Era amor!

Nossos olhares se cruzaram e nossas vidas seguiram juntas...

Era felicidade!

Quando sorrimos e o encantamento nos fez um só...

Era paz!

Quando juntos nos sentimos suaves, plenos e serenos...

Era infinito 

Por que só o pensar no futuro juntos, já fazia-nos sentir nele!

Janycley Fonsêca
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Eu... Você!

Eu sou um caminho estreito

Você o sol que nele brilha

Eu sou o horizonte perdido

Você a esperança da minha trilha

Eu sou um o espaço vazio

Você, o algo que o preenche

Eu o amo,

Você é meu tudo e me entende!

Eu caminho no tempo a esperar

Você meu outono, inverno, primavera e verão

Eu fico pedida no tempo

Você me estende as mãos 

Eu o sigo ciente curtindo nosso amor

Você à minha frente

Sabe que é meu seu coração 

Eu como um náufrago 

Você minha salvação!

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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FLOR DE CACTUS

Sou assim bem nordestina

Nascida no meio do mato

E logo desde pequenina

Sou bem áspera ao tato

Mas minha perigosa beleza 

Não afasta meus admiradores 

Que se aproximam com leveza

Pois meus espinhos causam dores

Sou querida para enfeitar

Casas, jardins, rols e saguãos

Por não precisar de tanto aguar

Sou a preferida então

Aguento seca, temporal, ventanias 

Faço morada na terra seca

E quando chove são tantas alegrias

Que só falto cantar e bater a poeira.

Janycley Fonsêca 
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DOÇURA 

Você é como uma estrela

Suave, linda, brilhante

Que me envolve inteira

Numa doçura extasiante!

É como se fosse o vento 

Que passa rápido por mim

Ou talvez, como o pensamento 

Volátil como o jasmim...

Não sei como descrever

Sua beleza e suavidade

Nem sei o que fazer 

Para explicar sua simplicidade!

Eu fico horas a fio

Tentando desvendar você 

E é como um desafio 

Que me faz adormecer!

Gosto tanto de imaginar

Você sereno e tranquilo

Depois dormir e sonhar 

Com as horas que o tenho comigo!

Janycley Fonsêca
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CONFIANÇA NÃO É MATEMÁTICA

Um desafio para obtê-la

Dificílima de ganhar

Muito fácil de perdê-la

Um tesouro antigo 

Em plena raridade

Inimiga da mentira

Exclusiva da verdade

A confiança é um cristal vulnerável

E um tanto ultrapassado

Leva anos para ser construído

Em apenas alguns segundos 

Ela pode ser quebrada

Confiança não é matemática

Mas tem uma equação engraçada

Onde mil atitudes certas

Não conserta uma atitude errada

Muito tempo para ganhar 

Pouco tempo para perder

Um desafio para quem quer ganhar

Um incalculável tesouro para quem já tem

Mas a pergunta que não quer calar

Será que você pode confiar em alguém?

JC Silva
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TRÊS POEMAS DE JOSÉ DE CASTRO 

1.

E ME ACENAS 
E me acenas 
com o sorriso 
dos teus lábios 
feito pétalas 
entreabertas 
de açucenas.

 
Eu também 
sorrio e 
te beijo 
apenas…

2.

ASA DE LUZ 
E tens esses olhos tão pássaros, 
estranha asa de luz. 
 
E voas noite afora 
com brilhos de dentro. 
 
E cortas o silêncio 
em breve delírio. 
 
E sabes de cor 
a dor da saudade 
de um amor que partiu.

3.

OUTONO

No outono,  
as folhas brincam  
de abandono.

 
Parecem crianças de rua,  
esquecidas  
de ternura e carinho.

 
Solidão  
é pássaro  
despido de ninho.

 
Cão sem dono 
roendo o magro

osso do destino.

*José de Castro, escritor e poeta. @jdecastro9 
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SPINA (Nova forma poética)

Alma inquieta

Faminta alma fosforescente 

Breve soar inerte

Vamos divagar devagar.

Fecho olhos, miro o mar

Poetizo, ao som de Strauss 

Navego na arte de amar

Coração exposto, olhar vago, distante 

Semicolcheio  sob a luz lunar.

J.Simone Santos 

11/07/2020
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SPINA (Nova forma poética)

INVERDADES SOBRE UMA PERSPECTIVA VELADA

Mentiras são proferidas

Espalham-se feito fogo

Atingindo seres inocentes. 

Despidos de intenções, nada pertinentes

Escondem sob o tapete amarrotado 

Verdades toscas, soltas, pouco convincentes 

Observo no obscuro recanto frio

Imbróglio sutil, vis, sombras indecentes.

J.Simone Santos 

09/07/2020
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ROTINA

Acorda.

Desembainha a espada.

Pega. Afia. Treina.

.

Sai de casa.

Cruza sua fronteira.

Desafia a escassez.

.

Só dança com a morte quem tem sede de vida.

.

Inimigos. Pestes. Leões.

Todos à espera da presa.

.

Mas a lâmina agasalhou a batalha.

.

Na volta para casa,

a insistente Sobrevivência

ostentava o leão transpassado

pelo gume da espada.

.

Ela é mãe.

.

Kalina Paiva
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E ISTO É UMA MULHER?

Quando nasci um castelo de lego,

não demorou muito:

veio a igreja e levou uma peça;

veio o Estado levou outra.

De peça em peça,

despiram minha roupa.

Me fiz desconstrução.

Pela legitimação,

me chamaram de louca.

Peguei linha e agulha

me espetei para beliscar.

Os guardados de vovó

serviram para despertar,

reerguer, costurar.

Dos pedaços de lego,

um legado para abraçar.

Kalina Paiva
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LOCKDOWN

.

a preta da favela

há tanto tempo na fila

celebrou o auxílio

arrastando sua filha

.

sem água corrente

voltou para sua ilha

o velho barracão

com sua compra andarilha

.

o galpão, sua vala,

já fora liberdade,

um refúgio, um ninho

na aglomerante cidade

.

a sacola com um vírus

a alvejava com efemeridade

Kalina Paiva
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Quente como poema

ela é mais quente 
que chamas 
de um poema.

em seu corpo 
tudo pega fogo, 
ela traz verso no olhar 
caminha pelo mundo 
das palavras.

ninguém ver 
que é uma andarilha 
solitária.

ela não é só uma 
garota em chamas, 
ela uma mulher que 
está andando em chamas.

tudo por onde passa 
pega fogo, 
se ilumina 
até as cinzas 
viram poemas

ninguém sabe 
que ela guarda um amor 
no peito.

está em chamas 
ela pode ser calar 
mas se olhar 
em seus olhos 
pode ser queimar

toda mulher 
é um sol incandescente 
que não tarda em brilhar 
quente como poema. 

(Karol Castro) 
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Mesmo de Longe

Que adiantam as belas palavras, 
poesias, sons, notas... 
Se só o que me interessa, 
Se só o que me sustenta 
É o teu amor.

Porque manter distante 
dos olhos do coração 
o que nos faz bem, 
o que nos traz paz.

Só o que me interessa 
É ter tão junto de mim.

Ainda que distante dos olhos.

tão próximo dos meus 
sonhos 
tão guardado aos meus lábios 
tão parte dos meus versos 
tão poesia que nasce 
e sorrateiramente invade a mente 

Se você soubesse 
que não tem um dia 
que não deixei pensar em ti

Ainda que silencio, as palavras 
me denunciam.

É como viajar sem sair do chão 
Mas se sentir indo ao céu.

Mergulhar nos mares dos mais 
profundos poemas 
ora, sinto-me, Pessoa 
«Viajar é preciso» 
Para chegar-te tão perto, onde 
possa te sentir.

ora, sou Luiz Vás de Camões 
«Amor é fogo que não se ver; 
ferida que arde é não se sente..» 
Mas esse amor arde, queima 
e incendeia-me por dentro 
sinto exala pelos poros da pele
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E por fim, sou Paulo Leminski 
«O que sei do amor? 
É que não acaba 
é que se transforma 
e matéria-prima 
e vida se encarrega 
de transforma em raiva ou poesia»

Mas meu amor, 
raiva seria impossível sentir de ti 
esse sentimento tem 
espaço dentro mim.

É numa poesia 
trago parte de mim, 
parte de ti 
num verso, numa palavra, 
não morre esse amor 
descansa  
tudo vira matéria-prima, 
tudo é fogo e não ver 
viajar em minhas palavras 
é preciso 
e ali, poderá nos ler 
sempre quiser me folhir.

(Karol Castro)

Sinto lonjuras

O que sentes? 
sinto lonjuras doutor  
sofro de distâncias. 
Ah, uma imensidão entre querer 
e estar. 
Ah, um universo paralelo, onde sopro 
de constância presença de você. 
Ah, abundância de sentires 
que nem a distância silencia.

Não é porque nós não dizemos 
o que sente 
que não significa 
que não sente.

Sofro de nós.



 

 REVISTA BARBANTE - 254

Sinto sintomas de saudades 
efeitos colaterais 
desse sentir 
que desperta em mim 
sem me tocar.

(Karol Castro) 

Mini Biografia

 
Karol Castro pseudônimo de Karoline Castro da Silva.  Nasceu em 17/02/92 em Manaus-
AM.  Bacharel e Licenciada em Ciências Biológicas e Especialista em Gestão de Recursos 
Naturais e Meio Ambiente pelo Centro Universitário do Norte -UNINORTE.  

Colabora com o site Recanto das Letras.  Contato:  karolinecastro210@gmail.com 
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SPINA (Nova Forma Poética) 

ESSA MÁSCARA TIROU

A GRAÇA DO MEU SORRISO

Resumo no olhar

Expressão da face

Tudo que preciso...

Leia-me os olhos, se puder,

Esse sempre foi livro aberto...

Fecharam páginas do meu riso,

Silenciosa leitura do meu nariz;

Não sou mais um paraíso.

Lázaro Nascimento

27.05.2020
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SPINA (Nova Forma Poética) 

Encanto desses olhos

Por breves instantes,

No silêncio admirando...

Sou aquela estrela no universo,

Muitos me veem, poucos enxergam,

Mesmo assim continuo lá, brilhando,

Cumprindo sina de sempre brilhar

Olhar de quem está olhando.

Lázaro Nascimento 

26.05.2020
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SPINA (Nova Forma Poética) 

NESSE QUADRO BIZARRO DO VIVENTE,

CORES MORREM, CORES FLORESCEM

Batizados no retoque, 

Matizam-se de certezas,

Conveniência sendo atraente...

Feirantes, feirados, feridos, amigos, completos

Comprados, vendidos, nesse infeliz comércio; 

Arrematados, tomados, pelo bonito parecente,

Fugacidades, decrepitadas, cinzas, poente sol;

Vestígio, guardado, dado alterado, sobressalente.

Lázaro Nascimento 

09.06.2020
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AMOR SUBLIME

Inesperado encontro 

Sem desencontro 

Ternos olhares

Reinares

Turbilhão emocional

Irracional 

Momento sublime

Exprime

Paixão 

Bate coração 

Sensação 

Tentação 

Cupido surgiu

Corpo reagiu 

Alma sentiu

Fogo consumiu 

Luciene Avanzini
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SPINA (Nova Forma Poética)

JARDIM DOS SONHOS 

Coração acorda florido

Flores brotam vistosas

Colorindo nossa vida,

Minimiza a triste quarentena sofrida

Seres humanos sentem seus cheiros

Tirando a tristeza: grande ferida

Jardim perfeito cultiva flores encantadas

Jardim sonhado, beleza divina... multicolorida!

Luciene Avanzini
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ENTARDECER DE OUTONO 

Deitados juntos ao entardecer 

Observamos o Sol se recolher

Com toda maestria do ser

Envolve-nos na aura de bem-querer 

Desfrutamos da sua despedida

Com uma saudade contida

Esse céu fascinante dourado

Envolve a Terra como um bordado 

Luciene Avanzini
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SPINA (NOVA FORMA POÉTICA) 
 
 
A CHUVA CAI COM ESPERANÇAS E DESGRAÇAS 
 
 
Escorrem as águas! 
Abarrotam nossas drenagens! 
Arreceio pelas vidas! 
 
Acrisole os detritos, fleuma esgotada! 
A chuva cai... Compromissos postergados! 
As aspirações entaladas! Esperanças perdidas! 
Camponês, orna campo com alimentos... 
Chuva fecunda solos! Vegetações florescidas! 
 
                
 
Mafala Ya Mbumba 
              
Maputo 07.04.20 
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SPINA (NOVA FORMA POÉTICA) 
 
 
O ENGANO 
 
Enleia paixão fragmentada!!! 
Minha atenção despista!!! 
Sinto uma intuição!!! 
 
Estou numa ilusão! Já aclarei... 
Este sentimento trás confusão recalcada!!! 
Avulta minha frustração dolorosa encenação!!! 
Estou metido numa grande chicotada!!! 
Quero sentenciar, conjugar com intenção. 
 
 
 
Mafala Ya Mbumba 
 
Maputo 07.04.20 
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SPINA (NOVA FORMA POÉTICA) 
 
 
OLHAR INDIFERENTE 
 
Eclodi desse feitio... 
Minhas imperfeições sondas!!! 
Não firmei convenções... 
 
Olhas para mim com desdém!!! 
Constatas com gozo, desgosto, julgamento!!! 
Não esmolei, manei sem reclamações... 
Não tive escolha para discorrer!!! 
Brotei puro, serei destas feições... 
 
 
 
Mafala Ya Mbumba 
 
Maputo 07.04.20
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A MENINA FLOR

O pássaro...

A flor...

A menina...

A flor menina...

Menina, flor, feminina.

O pássaro, tem canto que encanta...

Embala o sonho da menina flor.

A menina... 

Tão feminina...

Se encanta com o cantar dos pássaros que cantam junto as flores.

Magaly Holanda
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O ENCONTRO

Poesia...

Poesia...

Que bonito o dia.

Não vejo as estrelas,

Vejo o sol raia.

Os raios me dão esperança de nos encontrar.

Poesia...

Poesia...

Que bonito o dia para repensar...

O que sou?

Será que fico?

Será que vou?

Poesia...

Poesia...

Que alegria te encontrar, para me encontrar.

Magaly Holanda
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O HOMEM BICHO

O homem...

O bicho...

O homem bicho,

O bicho homem.

O ter...

O poder...

O ter o poder.

E o não poder ter?

O não fazer...

O não querer...

O não querer fazer.

Magaly Holanda
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PROTETORES DO REINO

ERA UMA VEZ UM REINO

CHEIO DE ALEGRIA

CRIANÇAS SEMPRE BRINCANDO

ERA GRANDE A CORRERIA

E UMA PROFESSORA MALUCA

COM VERSOS DENTRO DA CUCA

SÓ FALAVA EM POESIA.

HOJE O REINO ESTÁ  FECHADO

UM SILÊNCIO DE ASSUSTAR

DEVIDO UM MONSTRO MALVADO

QUE QUER NOS APRISIONAR

DENTRO DE NOSSAS CASAS

MAS, VAMOS CRIAR ASAS,

E ESSE MONSTRO MATAR!

VAMOS FAZER  NOSSA PARTE

USANDO À  EDUCAÇÃO

PRATICANDO OS ENSINAMENTOS 

USANDO ÁGUA  E SABÃO,

A MÁSCARA E O ÁLCOOL GEL

E AO COVID DAR UM  DEL

E CURAR NOSSA NAÇÃO. 

CADA UM NESSE MOMENTO

TEM UM GIGANTE PODER

E COMO UM SUPER HERÓI 
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VAI O VÍRUS COMBATER

GUERREAR COM DISCIPLINA

SE CUIDAR É A  VACINA

PARA ESSE  MONSTRO VENCER.

QUANDO ELE FOR VENCIDO

O REINO SERÁ ABERTO

UMA FESTA À  FANTASIA

SERÁ REALIZADA DE CERTO

E HAVERÁ JOGO DE BOLA

MUITA VIDA NA ESCOLA

E MUITOS HERÓIS DE PERTO.

Marilene Gomes
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*ENQUANTO  O MUNDO GIRA*

Enquanto o mundo gira

Tem o grupo que pira

Tem aquele que se inspira

Contra o inimigo conspira 

Novos valores aspira

E esperança respira .

Enquanto o mundo gira

O medo acontece

Na dor a fé aparece

Incrédulos  fazem preces

Novos humanos Deus tece

E  justo Ele permanece .

Enquanto o mundo gira

Deus dá  a oportunidade

De refletir a ambiguidade 

Do  mal e a bondade

Que conduz a humanidade

Na escolha da eternidade .

Marilene Gomes
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DOCE LUA 

Lua doce menina
Sempre cheia de alegria
Gosta muito de estudar
E a todos dá bom dia
Agora de sua janela
Vê o mundo numa tela
Sem perder sua magia.

-Isso logo vai passar
Valores vou agregar
Vou fazer a minha parte
Em casa vou ficar
Para logo minha vozinha
Eu beijar ela todinha
E pra escola voltar.

Nesse tempo diferente
Vou usar a imaginação 
Vou viajar no tempo
Brincar com bolhas de sabão
Desenhar um mundo novo
Com humanidade no povo
E Deus em todo coração

Lua agora se despede
Iluminando a escuridão
Deixando a esperança
E  dias de diversão
Com os avós e na escola
Com muito jogo de bola
Abraço  e aperto de mão. 

Marilene Gomes 
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BREVE BIOGRAFIA DO AUTOR: 

 

 Masoji é pseudónimo literário de José Manuel Francisco Franco. Nasceu em Malanje-Angola a 31 de 
Maio de 1996. Aos 21 anos concluiu o Ensino Secundário em E.M.C e Língua Portuguesa pelo Instituto de 
Ciências Religiosas de Angola – ICRA Regional/Malanje (actual MCRA – Magistério de Ciências Religiosas 
de Angola), pelo que é professor. É autor de várias poéticas, discorrendo várias paisagens da vida, tem aderido 
também às novas formas poéticas como o SPINA e Camaquiano; actividade que viu seu início por volta de 
2010. Desde 24/04/2020 é membro da Academia de Literatura Brasil (ALB). Um apreciador das artes; e como 
em sua consideração, cidadão do mundo, africano nascido em Angola. Masoji vive em Luanda, capital de 
Angola.  

 SPINA- Nova Forma Poética

                COMO BOJO DOS MARES,

UM JARDIM!

Vivendo! Vidas sobejando,

florindo, nascendo! Crepúsculos 

Alvergue para devaneias

Cruzadas de felinos, de humanos

Pulcras rosas, uns espinhos contundentes

aquando amores de fadas, sereias

Colo de enigmas, segredos, sonhar

Águas, vidas, sobre finas areias.

07.04.2020
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                            E COMO SOL,

VER VIDA ÀS VIDAS!

Abrilhar sobre negridão

Aclarar, fazer renascer

Verdades tornadas mitos

Amostrar trilhos aos novos viveres

Em picos de montanhas, diademas 

Despir de máscaras uns esquisitos

Aos girassóis, encontros aos deslúmbros

Esperança às vidas após conflitos.

 06.04.2020

NO IMO DE MINH´ALMA 

UM JARDIM RETUMBANTE!

Alfobre! Vidas, corações

Vidaças emoções, acolhe 

Alvitres, florir, aposentos

Enleve, afloram pretensões de pactos,   

lisonjas, cantos às vidas, amores

Camaradagem, à vista de alentos

Dentro, flores, amigos, vivas vidas

Sob afagos! Àquem para tormentos.

07.04.2020
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NOS ESVOAÇES D’UMA EXISTÊNCIA
O AFETO É A LINGUAGEM PRIMEIRA

Exemplo de encanto
Logo ao amanhecer:
Borboletinha na flor!

A insistência, inspiradora, da orvalheira
Após uma madrugada fria, empedernida, 
Revela-me, um afeto usual, galardoador.
Da cozinha pequenina, cheirinho amável:
Mãezinha Teodora espremendo o coador.

OXORONGA, Alufa-Licuta. Casa Verde.
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ENTRE AS PENUMBRAS DO EXISTIR
SEGREDOS DE SEDUÇÃO E PRAZER
 
Inventos de paixões
Em tênue claridade:
Playlist de Rihanna!

A voluptuosa mariposa, parindo penumbra,
Entusiasma-se libertina, à devassa lâmpada,
Em sedução indecorosa, depravada, leviana.
Em lânguida libidinagem lubricados corpos:
Luxúrias helênicas à impudicícia espartana!

OXORONGA, Alufa-Licuta. Casa Verde.
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EM TEMPOS, ESTRANHOS, DE DORES
O COEXISTIR INTERPÕE SEUS SINAIS

Adejos de pássaros
Em revoos tardeiro:
Recolho de sonhos!

Nas inquietações, desmesuradas, dos lares
As factibilidades decorrente da quarentena
Psicologizam afeto em tempos enfadonhos.
Pais, redescobrem novelos de paternidades,
Os filhos, seus imprevisíveis recomponhos.

OXORONGA, Alufa-Licuta. Casa Verde.
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O MANIQUEISMO SUBSTRATO DO SER
NO INARMÔNICO SENTIDO DE EXISTIR

Leituras em clausuro:
De substâncias líricas
Engendra a existência.

O encandeamento das casualidades mundanas
Nas interpretações, intermediárias, de palavras
Patenteia da manhã, fenomênica transparência.
Em sustentações, imaginárias, de madressilvas
Embioca, o escritor, panfletária incongruência.

OXORONGA, Alufa-Licuta. Casa Verde.
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Ínfima Esperança

Há ainda um sonho, 
Para a branca flor 
Imóvel, aberta à espera 
De um anjo de asas 
cândidas e translúcidas 
a suscitar vida. 
 
Este anjo borboleta 
sobeja serenidade 
se achega, 
E pousa esmorecida. 
 
Suas asas semeiam paciência 
E num breve momento 
Sóbrio e de paz 
Acontece a florescência. 
 
Ínfima esperança 
no êxtase de um beijo 
a mudar o tempo 
a suscitar vida. 
 
Anjo borboleta 
Carrega a luz 
na pequena asa florida. 
 
E a mórbida flor 
de cor esmaecida, 
Cura-se de toda dor 
Sara suas feridas 
 
Para quem sabe, ser 
noutro tempo, 
uma flor colorida.

 
Paula Belmino 
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Mal-me-quer, bem-me-quer

Mal-lhe-quer, quem tanto quer ser você ! 
Bem quisera ser, 
Ter as travadas lutas para saber ser, quem você é. 
Bem lhe quer, quem moeu a dor, 
O amargor dos quereres, bem junto, 
Passando bem, ou mal. 
Como diz: “  Bem lhe quero”  se não viu nascer, nem o bem e nem o mal desse querer? 
E apenas agora, simples  escolhe: 
Mal-me-quer,  bem-me-quer? 
Mal lhe quer,  bem lhe quer? 
Quem quer que seja,  lhe queira o bem! 
Do mal que se quer, vai para os mares d’além. 
Quem é  do bem , só vive o bem que se quer. 
Aqui, só entra o bem, 
Só  há espaço para o bem querer, meu bem! 
 
 
Paula Belmino 
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Miragem

O olhar atravessa a paisagem 
espinhos ferem a visão. 
De espinhos, 
também são feitos os dias. 
Mas há uma miragem, 
se faz ouvir além, os sinos 
e o som das flores desabrochando 
entre os espinhos. 
O sagrado muda a visão, 
os dias. 
Há sempre um milagre 
por trás do olhar atravessando a gente, 
moldando a visão 
e as manhãs.

Paula Belmino
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Infancias Distintas

Simulador de dama

Simulador de pião

São muitos simuladores

Por mim não dá mais não.

Que tal jogar bola na rua?

Sentir a emoção

Mostrar as habilidades adquiridas nos pés

E não só na mão

Que ficar jogando com um controle

Diante de uma televisão.

Ver crianças brincando 

É mais difícil do que parece

Nem andam mais de bicicleta

Só ficam na internet

Do que se divertir brincando

É os jogos que os favorecem.

Acho que as brincadeiras divertidas

Eram as de antigamente:

Carrinho de rolimã, soltar pipa...

Eram tantas brincadeiras diferentes

E se a gente se machucasse

Continuaríamos em frente.
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Esconde-esconde, amarelinha

Pula corda, cobra cega

Bambolê, pular elástico

Bolinha de gude, Pega-pega

O mestre mandou, Adedonha

Morto vivo, Peteca

Passa o anel, Pé de lata

Brincadeiras boas eram essas.

Não estou querendo falar mal da tecnologia

Nem insinuando que não pode ser usado

Estou falando que está muito difícil

Ter tudo isso moderado

Para vivermos a vida

Usando a tecnologia sem exagero, é claro.

Pedro Henrique Soares da Silva
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Lugar dos meus sonhos

Lugar sem medo

Sem poluição

Aquele lugar que todo mundo

Quer ter amor no coração

Que não exista nenhum mal

Em nenhuma ocasião.

Esse é o lugar que eu quero morar

E sei que muita gente também

Imagina flutuar em um oceano profundo

Se sentindo bem

Mais leve do que uma pena

Só que mais forte do que um alguém

Que quer ver você prejudicado

Mas você não liga para ninguém.

Quanto mais alto uma montanha

Que não fique nem tão quente nem tão fria

Que as perguntas sejam feitas por pessoas

Como perguntas de filosofia

Que você não se sinta com vergonha

Em entrar na sua escola com sua família

Mas sim com muita felicidade

E muita harmonia.
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Lugar sossegado

Com paz, amor e união

Esse é o lugar que eu quero morar

E por essa razão

Sei que muita gente também tem

O lugar dos sonhos no coração.

Pedro Henrique Soares da Silva
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ENTRE NÓS

Entre o corpo e o abraço,
Nós entrelaçados a sós
Trança de fora pra dentro
Remendo de retalhos
Inverso do lado certo
Embaraça nossos nós.

Entre a boca e o desejo
Contorno que conduz
Tecido puro do enredo
Descompasso do segredo
Desfez a barra, tudo salva
Bordado em ponto cruz.

Entre o encontro e a chegada
Tece, perfura, desigual
Ajuste o que não tem cura
Fim da trama, fim da linha
Desata os fios, arremata
Nos une num ponto final.

Sem bainha, dia a dia
Incerto caminho do amar
Pontos soltos só o acaso
Que desata o laço
A costurar, a costurar ...

Valéria Pisauro
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TREVAS

Cegueira branca, preta, 

De igual para igual,

Cegueira social sem luz

Individual, coletivo à sós,

Vendados olhos, feridos

Que a escuridão não seduz.

Mãos sujas de sangue,

Sombras na matéria dura,      

Pedindo a forma, em vão.

Silêncio absurdo do grito,

Não calou a ideia pura,      

No obscuro da solidão.

E o mundo dissolve os homens,

Encerra, não erra a mira,  

A bala cumpre o seu dever.

Busca o escuro em linha reta,

Noite para guardar trevas,

De quem não quer amanhecer.

Valéria Pisauro
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Os homens intactos são insensíveis e silenciosos

Não miram nos olhos dos homens tocados pela miséria

Não sentem a fome na fome da alma do outro

O muito para eles é sempre pouco

E o santo sagrado é a rosa de ouro

Os homens intactos não choram nem riem

Não seguem os passos comuns dos que suam a face no campo

Não sentem os horrores da guerra, não sentam na mesa comum

A sede é um poema desconhecido

A dor é tão somente uma centelha de irritação

Os homens intactos pactuam com os gafanhotos

Calam-se diante da morte do moribundo

Chicoteiam a meretriz, tange com mão pesada a turba domada

Que cirandeia em uma estranha adoração aos seus algozes

Os homens intactos matam primeiro, depois rezam

Depois esganam suas mulheres, depois compram para elas lindos vestidos e 
jóias...

E grandes homens curvam-se diante uns dos outros

Todos intactos. E os homens pequenos, curvados sempre,

Seguem frios, dentro dos trens, dos ônibus, dos caminhões...

Vendados, vendidos, com os sentimentos esculpidos

Em direção ao matadouro.

-

OS HOMENS INTACTOS

Radyr Gonçalves
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Poemas de amor cabem em pequenas conchas,

Enchem o mundo. Ah, ilusão profunda!

Por um instante o amor é andorinha, 

No outro uma figurinha que passa,

Ave miúda, impercebível...

Por vezes, convence, por vezes, engana...

Por vezes, Clarice, por vezes, Quintana.

Poemas de amor arrombam portas,

Fere, cura, cicatriza, corta.

Poemas de amor são janelas singelas,

São folhas, maçãs, clichês, são prosas,

Quimeras. 

-

Poeminha de amor 

Radyr Gonçalves
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Junho cirandeia

Nesta colcha velha e feia

O tempo estilhaçado

Cruza os braços

Enquanto os homens vendem respostas

E eu que nada sei

Abraço as sobras de ternuras

E pondero sobre a minha ignorância

Junho ricocheteia

Entre muros, destroços e teias

O calendário desnorteado

Acende uma vela

Enquanto os homens negociam a fé

E eu que já não tenho fé em nada

Perdido na estrada

Abraço o meu silêncio

Como se Deus me abraçasse. 

-

ENTRE TERNURAS E TRISTEZAS

Radyr Gonçalves



 

 REVISTA BARBANTE - 289

NAS GARRAS DO RACISMO

Vê-se o ódio na falta de respeito

Nas palavras da boca do agressor;

Quando a boca profere o preconceito

O primeiro que morre é o amor.

Só quem sente na pele o seu efeito

Sabe bem quanto dói tamanha dor.

Me pergunto: por que tanto despeito

Se caráter de gente não tem cor?

O Brasil sofre grande epidemia

De bom senso, de amor e de empatia

Aumentando o tamanho do abismo,

Antes mesmo que aqui chegasse o vírus

Já vivíamos nos últimos suspiros

Sufocados nas garras do racismo.

Ramon Medeiros
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Manu e Eu

(Regina Gonçalves)

Sou sertão de solo rachado

De Sol escaldante 

E longo veraneio

Sou criada no terreiro

E minha peleja 

É sentir a sinfonia do Mato

Ouvir o canto dos pássaros 

E ver a revoada de arribaçãs

Ouvir o canto das jaçanãs

E contemplar o crepúsculo entardecer

Sentir meu corpo tremer 

Com o sobrevoo dos Tetéus 

Que em um feliz carrossel 

Tira fino de Manu e Eu 

Como filha de Deus

Aprecio um passeio frequente

Como parte inerente

De um velho costume

De mãos dadas feito grude

Ficamos sempre observando 

O bailar da água e seu volume
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Vamos sempre de mãos dadas

Desafiando a frenética passarada

Manu e Eu feito grude

Pela íngreme e encantada

Velha parede do Açude

Colhendo flores de salsa

Admirando a Valsa 

Das elegantes senhoras Garças
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José!! Ô José!!

( Regina Gonçalves)

José! ô José !!

Toma aqui meu tesouro

Cuida do meu menino

E prova tua fé 

José! ô José !!

Sejas bom esposo 

Sede fiel protetor

Companheiro e Carinhoso 

José! ô José !!

Tens Maria virgem mãe 

E Jesus o Salvador

Te dou minhas riquezas 

Cuidas com todo amor

José ! ô José! 

De ti ñ esquecerei

Te farei padroeiro protetor

Dos humildes sertanejos 

Do fiel agricultor

Serás por mim sempre lembrado

Quando o verde do sertão florescer

Quando a chuva tocar a caatinga

Quando o agricultor plantar para colher
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Quando a família em volta da mesa

Em harmonia e com fartura 

Orar e agradecer.

José !! ô José!!
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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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I

CORPO

Falo do corpo da palavra

que move...

que denuncia...

que encanta...

que humaniza...

com a melhor arma:

POESIA

II

SEGREDO

Quero revelar um segredo:

há em mim um profundo desejo

de viver...

dentro da minha solidão

III

DESAFIOS

Desafios se tecem

em tantos fios

de perdas e superação

mas sem perder a ternura

que alimenta a SOLIDÃO
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IV

VERTENTE

A palavra

cria

matéria

vertente

da poesia

V

Na linha do horizonte, 

o pensamento se enche 

de possibilidades...

VI

EU VI

Eu vi o beija-flor com pressa

sobrevoando quintal e jardim

para absorver

a essência de mim

VII

TRAVESSIA – Poetrix

Vida

feito

rio

em curso...
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VIII

MUDANÇA

Mudo feito fases da Lua

Às vezes, minguante

Mas busco a crescente

Em utopia da cheia

IX

JARDIM

Da janela, vejo o jardim

que cresce dentro das memórias

da infância

que vivem em mim

X

VERSO

É tanto cansaço

que o verso

ficou escasso

REJANE SOUZA – Natural de Nísia Floresta – RN. Graduada em Letras/UFRN – Mestra em Literatura 
Comparada/UFRN. Poeta, ensaísta - Produtora Cultural da I FLINÍSIA - Membro do Conselho Municipal do 
Livro, Leitura e Biblioteca de Natal/RN. Coordena o Coletivo Mulherio das Letras Nísia Floresta. Ensaios 
e poesias publicados em Jornais Tribuna do Norte – O Galo – Folha Poética e Revistas de Cultura no RN – 
Revista Divulga Escritor - Revista Ser Mulher Arte – Membro da Associação Literária e Artística de Mulheres 
Potiguares – ALAMP – Assina a Coluna Nísia em Foco no Jornal O ALERTA.



 

 REVISTA BARBANTE - 298

PAPEL DE OUTONO @Rita Queiroz 
Folhas mortas 
Ressurgir dos sonhos 
Perfume da memória 

MÃE ETERNA @Rita Queiroz 
Não há separação 
Nem de corpo e nem de alma 
Apenas continuação...

VAGALUMES @Rita Queiroz 
Luzes no meio da noite 
Vagalumes esperançam 
Corações anoitecidos 

NAS FAVELAS DA VIDA @Rita Queiroz 
Sonhos adormecem nas esquinas 
A cada vida ceifada 
Perfurações na alma 

MAIS UM DIA PARA... @Rita Queiroz 
Incensar os segredos 
Nas manhãs silenciosas 
Em que o mar afaga o rio

Rita Queiroz, nascida na Baía de Todos os Santos, na terra de Nosso Senhor do 
Bonfim, esta leonina meio arretada é professora, poeta e aprendiz de contadora de 
histórias.
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QUANDO AS AGRESSÕES PSÍQUICAS

ATACAM OS NOSSOS EUS INTERIOR

Infames pensamentos tortuosos,

agressivos; assassinos assíduos,

frios, matam-me vagarosamente!

Antes, aprisionam-me, tiram-me a visão,

cegando-me o raciocínio lógico, sensato,

tornando-me para mim mesmo indigente.

Desconheço-me...; não recordo quem fui,

— Pereço com essa dúvida, literalmente!

Ronnaldo de Andrade
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ÀS FAMÍLIAS MASSACRADAS

POR UM ASSASSINO INVISÍVEL

Velando seu papai 

o filhinho lamenta,

sua mamãe chora.

Sentem uma dor que devora

seus corações, fere as almas

na parte mais íntima... Aflora

a tristeza da genitora quando

seu único filho vai-se embora!

Ronnaldo de Andrade
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AMARGANDO A DOR DA PAIXÃO,

REFUGIO-ME NOS SEUS VERSOS

Repousar meus olhos

sobre seus rascunhos

repletos de emoções,

levou-me, de repente, às lágrimas,

tocou-me com delicadeza no âmago;

meu corpo teve inúmeras contrações.

Caminhei pela casa totalmente vazia,

deprimido, pensativo, cheio de senões.

Ronnaldo de Andrade
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SPINA-Nova Forma Poética

Silêncio, tudo que 

senti; quando falei 

em amor; poesia.

Éramos paixão, tremíamos de emoção 

Teus olhos nos meus, mostravam 

tua alma, doçura, ardor; magia.

Parecíamos adolescentes, mãos, pele, cheiros. 

Tudo era pura sintonia; utopia !

Flor do Córrego

Rosangela Bruno Schmidt Concado
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SPINA-Nova Forma Poética

Afagos, massageiam egos 

Olhares, são promessas...

Amor significa vida.

Sentimento deve tocar alma, coração.

Somos humanos, deveríamos significar muito.

Insistimos em nos perdermos; sobrevida.

Este egocentrismo que assola, destrói.

Sobrará destroços, tanta vida; descabida !

Flor do Córrego

Rosangela Bruno Schmidt Concado
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SPINA - Nova Forma Poética

Fraturas do cotidiano 

Melancolia, medo, tristeza 

Precisamos bom senso.

Tudo tão subjetivo, este porvir 

Realidade cruel, cientistas lutam diuturnamente.

Para que exista cura, penso,

Estamos em luto ou, deveríamos...

Pelo menos que exista consenso!

Flor do Córrego

Rosangela Bruno Schmidt Concado
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Samuel de Mattos é poeta, escritor e ator amador. Na prosa e na poesia, explora subgêneros como romance, 
drama, suspense, mistério e temas como amor, diversidade, morte, salvação, perdição, melancolia, niilismo e 
existencialismo. É organizador da antologia O mundo de todas as cores (Lucgraf, 2019) e autor de Aqui estamos 
sós (VirtualBooks, 2020). Além disso, cursa Doutorado em Letras/Estudos Linguísticos pela Universidade 
Federal de Sergipe (UFS). Contato: ssmatos20@gmail.com 

TUDO MUDA O NADA 

Quem nasce sem ver escuro 
Não sabe que embaraços 
Cegam rios, calam bocas 
E não aprende a chorar. 

Quem cresce sem ter força 
Não sente que obstáculos 
Comem pés, ouvem vazios 
E não aprende a voar. 

Quem vive e não respira 
Não crê que os inimigos 
Veem sombras, criam monstros 
E não aprende a lutar. 

Quem morre e não morreu 
Não viu que a vida correu 
Viu o tudo, viu o nada 
E não aprendeu a sonhar.

DO YOUR DREAMS LIVE IN THE SKY? 

Você já mediu os teus sonhos 
Como se faz na construção? 
Como se faz no coração? 
Tu sabes qual a imensidão? 

Se nunca, então, a chuva 
Jamais será um rio doce 
Correndo entre suas mãos. 

Você jamais mediu a altura 
Daquilo que mais te eleva 
Mas invadistes a reserva 
Do que fadiga e esmorece. 
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E a casa talvez não exista. 
E o coração? Ainda bate? 
Você ainda se alcançaria 
Se os teus sonhos morressem?

 
- Do your dreams still live in the sky?

NIILISMO 

Nada. 
O mundo nasceu do nada? 
E o nada – nasceu do quê? 
De um deus absurdo qualquer? 
De uma bomba explodida no escuro? 

Nada. Nada. 
Einstein já dissera 
Que tudo é relativo 
E o mundo então passa 
E os sonhos maiores fogem 
Ao menor piscar dos olhos. 

Nada. Nada. Nada. 
Então, por que acreditas 
Que livros, museus e histórias 
Explicam a tua existência? 
Se incompletude faz nossa essência 
Nem o céu nem o inferno 
Neste poema soturno 
Resistirá ao piscar dos olhos. 
N...
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desafogado

a boca entulhada de temores

onde a palavra não ganha vida

lateja por dentro

até ser expulsa em desatino

do corpo trêmulo

mas sem medos

não tenho fome

observo a senhora do outro lado da rua

e suas caras de desprezo

ela também lateja por dentro

louca para gritar impropérios

mas não tem coragem de deixar

o corpo trêmulo.

o terceiro do terceiro dia

desenho teu rosto com carvão

na folha branca

um som seco

uma dor

retorna o cheiro da tua camisa

teus olhos

acelerados

o arrepio pela nuca

a pulsação do coração

o pequeno gozo

(o terceiro do dia).
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soterrados

a mão quente

o suor

tuas mãos sujas

enxovalha a roupa

e você todo em recusas

até beijar-me a boca

nós dois

soterrados de escuridão.

Jean Sartief

Poeta, ilustrador, artista. Tem quatro livros de poesias publicados e prepara-se para

Lançar seu quinto livro ainda esse ano.  Instagram @sartief
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SPINA (Nova Forma Poética)

ENTÃO...

Esqueci essas estranhas 

emoções. Entre esquifes

emergi elos esbaforidos,

ergui-me esguia, entre escombros entristecidos,

emaranhada em espelhos, entumesci, escureci,

excomunguei ecos, execrei egos embrutecidos.

Esbarrei enfim em embriagadas enfermidades,

entendi... Esses estranhos efeitos esquecidos.

- Solange Colombara -
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SPINA (Nova Forma Poética)

CAFÉ DA MANHÃ

Adentre meu sentir.

Será bem-vinda, na

minha paz, querida.

Vamos dançar, brindando à vida,

saciando anseios, dando um fim,

saboreando a cura, curada ferida.

Um belo encontro comigo mesma

quando o amor-perfeito é guarida.

- Solange Colombara -
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SPINA (Nova Forma Poética)

PÁSSAROS NA JANELA

Liberta desse vazio,

encontrei no horizonte

minha essência voraz.

Algumas migalhas, o tempo traz

em formato de medo; trasladado

aos desejos, malicioso afã apraz.

Centelhas ocas soprei ao vento...

Sinto-me afinal, respirando a paz.

- Solange Colombara -
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1.

SPINA - Nova Forma Poética

O PODER DO OLHAR

Tampouco entenderá uma

Explicação, quem não

Compreende um olhar.

Olhos declaram quase tudo que

Palavras são incapazes de exprimir.

Dispensam legenda, se souber decifrar.

Eles exortam, punem, furtam, seduzem...

Janelas da alma... Saiba interpretar!

2.

SPINA - Nova Forma Poética

ENCONTRO MARCADO

Mirava o entardecer

Sentada na pracinha

Frente minha casa.

O espaço convidativo estimula aos

Encontros, prática de esportes, passeio,
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Namoros... O crepúsculo jamais atrasa.

A Divindade cromatiza a perspectiva,

Não poupa cores quentes. Extravasa!

3.

SPINA - Nova Forma Poética 

A VIDA

Haverá sempre outra 

Chance, outro emprego, 

Amizade, amor... Jamais,

Outra vida. Portanto, não desperdice 

Tempo, viva com sabedoria. Selecione,

Faça download das recordações banais.

Memórias negativas envie para lixeira. 

Arquive pérolas, somente as essenciais!

Symone Elias 

Araguaína _ Tocantins
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SPINA (nova forma poética)

PERFUME

Perfume etéreo sentir.

Cheiros a aflorar   

diferentes, agradáveis imagens.

Suaves como nevoeiro ao amanhecer

Intenso como mais rompante amor

Farfalhar de folhas, verdes paisagens

Tremulantes como borboletas ao sol

Enebria pensamentos a buscarem miragens.

Tânia Maria Alves tma.
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SPINA (Nova forma poética)

ORIGENS

Música, festas, danças

deixam marcas profundas,

perpetuam secretos rituais.

Diferentes etnias influenciam culinária, cancioneiro.

Linguajar, os de lá compreendem.

Lendas, sotaques, apelo religioso, cerimoniais

preservam, diferenciam realidades, identidade cultural.

Sinuosa colonização destrói segredos ancestrais.

Tânia Maria Alves tma.
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SPINA (nova forma poética)

SEPARAÇÃO

Silêncio... sino soa

Sinal sepultamento solitário

Solenidade soturna separadamente.

Sonâmbulo ser sufoca suor, susto

Sombrio, suprime sonhos, súplica, soluço.

Servil, sua sina segue, somente...

Súbita situação severa, sabida solidão...

Surdez, sandice suscitam suspeitas sordidamente...

Tânia Maria Alves tma.
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Covid agudo 
ando mesma 
cheia de luto

Tânia Lima

bem-me-quer 
mal me quer 
bem-me-queer 
mal me quer 
não me mate

Tânia Lima

DA MORTE PRIMEIRA

Imagino o primeiro homem

que morreu no mundo...

O que estava ao lado

ficou atônito.

Tentou acordar

e nada...

A morte do primeiro ser

inaugurou a eternidade.

Pela primeira vez

o menor dos seres disse: meu Deus.

O vazio apareceu sem esperança

e uma sobra de vento

em silêncio

murmurou: adeus.

Tania Lima in livro das palavras amanhecidas
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LUCIDEZ

 

Tânia Lima

 

Usei os aneis saturno

Dancei com MinotaurO

Dialoguei  com Zeus

Acordei Pandora

Roubei os segredos de Prometeu

Fugi de Pasárgada

Mercúrio levou-me ao Hades

Vi Hitler queimando nas trevas

Vi burgos sendo explorados

Vi militares sendo torturados

Atravessei o mar tenebroso

Salvei Galileu Galilei da fogueira

Filosofei com Hipátia

Microfilmei os salvados da Alexandria

Queimei dinheiro em praça pública

 Explodi a bomba atômica

Nos pátios imperialistas

Lá do alto no Morro dos Ventos Uivantes

Cantei para o Fantasma da Ópera

Pintei a orelha de Van Gogh

Guardei os mendidos da sarjeta

Saciei a Via Tramontana

Sequei a Baía da Guanabara

Fechei os braços do Cristo Redentor

Sintonizei Da Vinci nas galáxias superiors,
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analisamos os erros da torre de Pisa

Voltaire interveio nas vibrações

Juntos analisamos a metafísica duvidosa  

e por fim entedemos as tristezas de Cristo

no Getsêmani…

 

(*Tânia Lima nasceu na ilha de Igoronhon – Maranhão - em 1966. Atualmente mora no Rio 
Grande do Norte. No ano de 2003, com o livro Nus Mangues, recebeu o “Prêmio Redescoberta 
da Literatura brasileira” que foi concedido pela Revista Cult na cidade do Rio de Janeiro. 
Em 2018, com o livro Universo Dobrado a um Canto, recebeu Menção Honrosa no prêmio 
Agostinho Neto em Luanda–África – Professora do Departamento de Letras – UFRN
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Quero ser criança hoje 

Amanhã e depois também

Encantar-me com a chuva

Querer voar

Calar- me com doce

Ser princesa

Borboleta

Bailarina

Cair num choro sem fim

E no instante seguinte

Contagiar a todos

Com a alegria 

Fazendo festa

Sorrindo à beça

Ecoando alto

BEM ALTO

Um riso sem fim

Vanessa de Oliveira
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Desde tenra idade                                   

Uma fantasia 

Povoava seu imaginário 

Ser borboleta 

E sair voando por aí 

Ela foi crescendo 

E a fantasia se desfazendo

Pouco a pouco 

Dando lugar a realidade 

Deixou de fantasiar as asas 

Passou a cultivar a liberdade

 

Vanessa de Oliveira
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Pra ela   

Não era apenas um produto

Uma tela 

Tampouco 

Que precisasse ser bela 

A beleza morava no processo 

Era algo que estava além 

Bem além do que se via 

Uma poderosa 

E genuína provocação 

De ideias 

Percepções e emoção 

Estava em toda parte 

Encantadora de corpos

Ouvidos e olhares 

ARTE

Vanessa de Oliveira
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NA HORA H 

Ranger de dentes

Minuto da passagem

Perdão

Vera Azevedo

Incertezas 

Tempo líquido 

Tudo corre e escorre

Salobrado na face

Vera Azevedo

Na retina, estiagem.

Bateu asas

Leito seco

Cá dentro sertão

Vera Azevedo
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Secular 

Rendeiras ao sol

Tecem labirintos brancos

Tal e qual linhas da caatinga

Vera Azevedo

OUTONAL 

Amarelas

Folhas caem

Confinados amarelos também

Vera Azevedo
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SPINA

(Nova Forma Poética)

AO TEU AMOR SEREI ATENTA

Amando vou seguindo

Sentindo tua presença.

Lágrimas, risos, misturando.

O ontem tornou-se mais vivo

Pelas lembranças fortes em mim;

Cada instante, vou agora recordando,

Num misto de saudade, alegria.

No coração sempre te abrigando!

Vera Salviano
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SPINA (Nova Forma Poética)

A VIDA SE VIVE EM INSTANTES

ÚNICOS QUE SE ETERNIZAM

Sorrisos de cumplicidade;

Sentimento mais valioso

é o Amor!

Mãos se envolvendo em carinho;

Palavras de amor, bem baixinho,

exalando do coração todo calor.

Olhos nos olhos, suspiros profundos

relembram tempos vividos com ardor.

Vera Salviano
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SPINA (NOVA FORMA POÉTICA)

AGRADECER É PRECISO, PELO DOM DA VIDA

Madrugo, hoje, agradecida

pelo dia feliz;

Cheia de vida!

Viver é dom, de Deus!

Me apraz, alegra, sou grata.

Graça das graças sempre recebida;

Feliz quem pode sempre dizer

Obrigada Pai, por sua guarida!

Vera Salviano
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SPINA__NOVA FORMA POÉTICA 

EMPATIA DAS FLORES

Tocando os sentimentos,

suavidade das flores,

Airosas a exalar.

Delicadas, ritmo das pétalas, vento

Lindas, encantadoras, perfume em mim

Soprando alento pra quem inspirar

Empatia de carinho, desarmado espinho

Suaves, invés de ferir...amar.

Wagner Xavier de Melo
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SPINA__Nova forma poética 

FLOR DE ÉBANO

Intensa! Pele sugere,

Meus lábios, sinto!

arrepios, insinuante, macia.

Dourada! Brilhante climatiza, como seda.

Síntese, caliente teor imaginário, alicio.

Pensamentos, chama acesa me acaricia.

Olhar desnudo despindo sua alma.

De ouro! Folheada flamejante poesia.

Wagner Xavier de Melo

 
@wagner.melo.poesia
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SPINA__NOVA FORMA POÉTICA

💞ENAMORADOS💞

Emoção, enamorada sensação,

Sentindo suas mãos,

Felizes, livres...voar.

Nossa música especial, as estrelas

Tocar o universo, adejar pensamentos

Flor... minha manhã, desabrochado desejar

Sublime verve envolve, teor aromático

Seus lábios sinto, tinto... beijar

Wagner Xavier de Melo

@wagner.melo.poesia
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Luciene Avanzini 
É professora, bióloga, poeta, contadora de histórias,

escritora, mãe e avó.
Adora fotografar nas suas horas vagas e mora de frente para o mar. 

Tem amor pelos cães e a mania de adotar os abandonados nas
ruas da sua cidade.

Luciene gentilmente nos cedeu as suas fotografias para ilustrar esta 
edição da Barbante.
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