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Editorial
A Revista Barbante torna-se uma menina peralta nesta edição para comemorar o “Dia das Crianças” junto com
vocês. Uma menina que nunca dorme e que deseja sempre brincar com as estrelas e correr mundos, por isso,
cada vez mais dá as mãos a escritores e escritoras de outras nacionalidades.
Agradecemos o carinho da ilustradora Luana Rios, que nos cedeu vinte ilustrações de sua autoria para esta
edição, deixando a Barbante mais criança e muito mais bonita.
Na seção “Artigos”, vocês encontrarão Airton Souza de Oliveira, Luana dos Santos Santana com Christina
Bielinski Ramalho, Ricardo Santos David, Sandra S. F. Erickson e Anna Kalewska.
Na seção “Charges”, a estreia de Danda Trajano como chargista.
Na seção “Contos”, temos Márcia Batista Ramos, Betania Previato, Eneida Cristinna, Emecê Garcia, Vitor
Hugo Almeida Santos e Miguel Carqueija,
Na nossa bela seção “Cordéis”, trazemos Edilene Bandeira, Fabiana Lisboa Ramos Menezes, Magaly Holanda
e Rosa Regis.
Na seção “Crônicas”, Alex Xela Lima, Gorete Lira, Leila Teles, Luciana de Lima Arcanjo, Maria Luana
Nunes, Nayane Keilla Messias, Emecê Garcia, Jemima Morais Veras e Priscila Branco.
Na seção “Ensaios”, João da Mata Costa, Emecê Garcia, Homero Carvalho Oliva, Márcia Batista Ramos e
Rejane Souza.
Na nossa encantadora seção “Poemas”, pintam as páginas da Barbante os poetas Andreza Soares, José Domingos
Angelo Santos, Antonio Queiroz, Ariê de Moraes, Beth Iacomini, Carlos Vilarinho, Matheus Carvalhaes, José
de Castro, Celenice Nunes de Farias Lima, Claudia Lundgren, Clécia Santos, Cleide Paiva, Daniel Bezerra,
Edilene Oliveira da Silva Feitosa, Edith Vargas, Eliete Marry, Evandro Reis, Fátima  Leite, Profª Fatuca Silva,
Francy Liliana Díaz Rozo, Gigia Talarico, Graça Venâncio, Isinha Loraf, Janycley Fonsêca, Jean Sartief,
João Paulo, Jocy Marinheiro, Kelber Rodrigues de Souza, Lúcia Eneida, Luciene Avanzini, Magaly Holanda,
Margarita Bustos, Emecê Garcia, Pedro Henrique Soares da Silva, Radyr Gonçalves, Ramon Medeiros, Regina
Gonçalves, Samuel de Mattos, Tania Lima, Valéria Pisauro e Rita Queiroz.
Abrimos uma seção especial para os “Poemas no estilo Spina” criado por Ronnaldo de Andrade e com grandes
poetas caminhando por esse estilo, dentre eles encontramos nesta edição Angela Msp, Antonia Nery Vanti
(Vyrena), Antonio Queiroz, Flor do Córrego, Maura Luza Martins Frazão e Rita Queiroz.
Na nossa seção “Resenhas”, encontramos os queridos Danielle Meireles de Andrade e Samuel de Mattos.
Na seção “Tirinhas”, o nosso queridíssimo Everton Pessan chega abrilhantando mais ainda a Barbante com o
seu bom humor.
Como outubro é o mês das crianças trazemos especialmente para você, querido/a leitor/a, um dossiê criado
pelos/as poetrixtas do grupo Ciranda Poetrix no WhatsApp e site cirandapoetrix.com.br com poetrix infantis
ilustrados por Danda Trajano.
Boa leitura,
As editoras.
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MODOS DE OLHAR A SI E AOS OUTROS: AS VOZES SUBALTERNAS EM
CLARICE LISPECTOR
WAYS OF LOOKING AT YOU AND OTHERS: THE SUBALTERN VOICES IN CLARICE
LISPECTOR
Airton Souza de Oliveira1
Mestre em Letras
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará
(souzamaraba@gmail.com)

Para Macabéa2, Mineirinho3 e todas as vozes historicamente subalternizadas
RESUMO: Neste artigo, visamos apresentar uma leitura crítica a respeito da presença de vozes subalternas na escritura
de Clarice Lispector, partindo principalmente da leitura analítica do romance ‘A hora da Estrela’ e do conto ‘Mineirinho’.
Nesse sentido, utilizam-se as abordagens críticas ligadas aos estudos culturais, sobretudo os centrados nas relações
identitárias, com conceitos de Hall, Spivak entre outros importantes pensadores/as. As análises demostram como que
apesar de escrever com o corpo, Clarice Lispector faz de sua escritura o limiar capaz de atravessar outros corpos. Assim,
percebe-se que o modo introspectivo de olhar a si está, sobretudo, atravessado pela maneira de olhar o outro, marcando
sempre as diferenças, as relações de poder e identitárias. É a partir de então, que visivelmente a escritora faz reverberar
dentro de sua escritura vozes que foram historicamente subalternizadas.
ABSTRACT: In this article, we aim to present a critical reading regarding the presence of subordinate voices in the
writing of Clarice Lispector, starting mainly from the analytical reading of the novel ‘A hora da Estrela’ and the short
story ‘Mineirinho’. In this sense, critical approaches linked to cultural studies are used, especially those centered on
identity relations, with concepts by Hall, Spivak and other important thinkers. The analyzes show that, despite writing
with the body, Clarice Lispector makes her writing the threshold capable of crossing other bodies. Thus, it is clear
that the introspective way of looking at oneself is, above all, crossed by the way of looking at others, always marking
differences, power and identity relationships. It is from then on that the writer visibly reverberates voices within her
writing that have been historically subordinated.
Palavras-chave: Literaturas. Clarice Lispector. O eu e o outro. Vozes subalternidades.
Keywords: Literatures. Clarice Lispector. The me and the other. Subaltern voices.

1. INTRODUÇÃO
Clarice Lispector (1920 - 1977) é considerada a maior escritora Judia do mundo, mas naturalizouse brasileira, e autodeclarava-se pernambucana, além do mais, é imprescindível afirmar que sua obra é parte
do cânone das literaturas brasileiras. A escritora escreveu inúmeros romances, contos, crônicas, literaturas
infantis, juvenis e também importantes ensaios. Clarice é considerada uma das escritoras brasileiras mais
importantes do século XX. Além disso, foi jornalista, e sua estreia na literatura se deu com o lançamento do
romance ‘Perto do coração selvagem’, publicado originalmente em dezembro de 1943. Em homenagem ao
seu centenário esse texto crítico visa apresentar um dos diversos aspectos de leituras imbricadas na vasta obra
clariciana, que são as questões a respeito das vozes subalternas. Partindo diretamente das relações temporais e
1 Airton Souza de Oliveira – Orcid: https://orcid.org/0000-0002-9024-0715
2 Personagem do romance A hora da estrela, de Clarice Lispector.
3 Personagem do conto Mineirinho, de Clarice Lispector.
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espaciais, visa-se apresentar alguns personagens historicamente subalternizados aos quais, Clarice Lispector,
deu-lhes vida, voz e visibilidades. Mantendo nesses personagens as inflexões intimistas e as demarcações
corporais, capazes de lhes atribuir de imediato à consciência de existir.
Nesse caso, para aprofundar sua visão humanística, e ao mesmo tempo humanitária Clarice
Lispector trouxe para dentro de sua escritura a amplificação de visões inteiramente centradas no existencialismo
humano, principalmente quando ela percebeu que as imagens ou palavras mais banais podem conter os sentidos
mais profundos da própria vida, e manter com isso uma relação para além do caos. Escritura marcada pelas
sentimentalidades e as refrações das diferenças.
Contudo, vale destacar que grande parte das formas de expressões utilizadas por Clarice Lispector
estão demarcadas pela presença de metáforas insólitas, ou como bem definiu o crítico e filósofo Benedito
Nunes, ao afirmar que Clarice Lispector insere em suas temáticas o “contexto da filosofia da existência”
(NUNES, 2009, p. 93), por isso mesmo mais adiante o crítico afirmará que as obras claricianas possuem
caráter “pré-reflexivo, individual e dramático da existência humana” (NUNES, 2009, p. 93). Dessa forma,
podemos afirmar que a escritura de Clarice Lispector não apresenta certas linearidades, nem na linguagem
em si, nem nas representações simbólicas do mundo, das coisas e dos seres, e que isso contribui, conforme
veremos, para delinear um processo de desconstrução em torno de alguns silenciamentos históricos. Isso
acontece exatamente quando a escritora atribui voz a personagens que historicamente foram silenciados e
marginalizados, principalmente dentro da construção de um projeto de dominação colonial que perdura até
hoje no Brasil.
É como se Clarice Lispector estivesse sempre fazendo com que sua escritura seja capaz de partir
de certos lugares caóticos, manifestado principalmente pelos corpos de seus personagens. No entanto, é
preciso enfatizar que esses lugares reverberam na escritora, e ela nunca deixará de ter os “dois pés endurecidos
no chão e um coração que de tão vazio parecia morrer de sede” (LISPECTOR, 1999, p. 20). Vale destacar
que a sede aqui é a metáfora perfeita para todas as inquietudes que configuram e reconfiguram a posição
de interpretação da realidade proposto pelas ficções claricianas. Assim, ela recria outras possibilidades de
concepções de mundos, por meio de uma linguagem única, porque segundo ela mesma: “Enquanto eu tiver
perguntas e não houver respostas continuarei a escrever” (LISPECTOR, 1998, p. 11).
Levando em consideração os aspectos do eu e do outro, representados em diversos livros de Clarice
Lispector, esse artigo traz apontamentos críticos a respeito das vozes que historicamente foram subalternizadas.
Aqui o processo desconstrutivo da representação das subalternidades estar na presença de personagens tidos
como marginalizados, mas que Clarice lhes dar voz. Conforme veremos, tanto Macabéa quanto Mineirinho
falam.

2. O PROCESSO HISTÓRICO E DE PODER NA ELABORAÇÃO DAS SUBALTERNIDADES
Para compreendemos o que seriam as vozes subalternas presentes nas obras de Clarice Lispector é
necessário entender o que são os subalternos. A grosso modo, as relações históricas em torno dos processos de
subalternidades estão intimamente ligadas aos artifícios centrados no processo de colonização, e que ao longo
do tempo foram sendo assimilados e colocados em práticas como procedimentos sociais, culturais, histórico e
político, resultando em silenciamentos e até mesmo em milhares de mortes. Esses processos, que nas Américas
tiveram início com as chamadas grandes navegações europeias, no início do século XVI, foram aos poucos
sendo desautorizados e denunciados, principalmente pelas literaturas. Os aspectos mais importantes nessa
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relação estar ligado a duas questões centrais, que são elas: o reconhecimento e respeito das subjetividades, as
compreendendo que são sempre plurais e maleáveis. E a segunda questão é o processo de desconstrução crítica
da compreensão binária do mundo, que reelaborou os valores sem levar em consideração as subjetividades.
As ênfases críticas a essas duas questões contribuirão para romper as relações mais desiguais de poder e
dominação. Pois, Gayatri Spivak afirmar que “deve-se, não obstante, insistir que o sujeito subalterno colonizado
é irremediavelmente heterogêneo” (SPIVAK, 2010, p. 73). Nesse caso, a escritura de Clarice Lispector além
de dar visibilidades aos/as seus/suas personagens, faz com que eles/elas assumam suas próprias subjetividades
heterogêneas, e possuem em si e nos outros, vários lugares nas histórias. Lugares esses sempre marcados pelas
diferenças, marcadas, principalmente pelas relações de poder.
No contexto geral o que se apreender de imediato, ao percebermos a presença de personagens
subalternos nas obras de Clarice Lispector, é que os narradores, tanto em primeira pessoa quanto terceira pessoa,
ou mesmo onisciente, traz à tona a reverberação de processos plurais ligados diretamente à compreensão dos
seres humanos. Estes processos estão consolidados pelo que nós podemos chamar de eu e o outro, demarcando
assim a diferença. Conceito esse caro ao processo de desconstrução crítica, face ao projeto de dominação
iniciado, conforme vimos, pelas colonizações nas Américas. Nesse caso, a escritora Clarice Lispector parece
conceber o mundo a partir de visões díspares imbricadas nos seus personagens. É como se ela estivesse
sempre partindo do mundo inteiro como lugar estranho4 e, com isso contribuído para desestabilizar alguns
dos processos homogeneizadores nas construções identitárias e culturais, conforme veremos ao analisar dois
personagens, que são eles: o Mineirinho, do conto intitulado com esse mesmo nome, e Macabéa, personagem
central do romance ‘A hora da estrela’.
Vale ressaltar que em grande parte da obra de Clarice Lispector as personagens centrais são
mulheres. Nesse caso, especificamente ao centrarmos uma reflexão crítica a respeito de questões inerentes
às vozes subalternas, é imprescindível destacar que as mulheres foram as mais prejudicadas nas relações
históricas de poder, de silenciamentos, de apagamentos e na pressuposição de oprimi-las. Tudo isso dentro
dos paradigmas da tradição falocêntrica, aonde o masculino se impôs como dominante, tornando assim as
mulheres em sujeitos subalternizadas e fazendo de suas experiências subjetivas lugares apenas de silêncios,
por meio de várias maneiras de violências. É o que Spivak também denomina de Violência Epistêmica. Dessa
forma, a própria Gayatri Spivak ressalta que: “Se, no contexto da produção colonial, o sujeito subalterno não
tem história e não pode falar, o sujeito subalterno feminino está ainda mais profundamente na obscuridade”
(SPIVAK, 2010, p. 85). Essa violência foi, sobretudo, política. Mas, uma das premissas para compreendemos
a abertura crítica e de desconstrução que Clarice Lispector faz com a sua escritura está no próprio romance ‘A
hora da estrela’, quando ela escreve: “A verdade é sempre um contato interior e inexplicável. A minha vida a mais
verdadeira é irreconhecível, extremamente interior e não tem uma só palavra que a signifique” (LISPECTOR,
1998, p. 11). Assim, a escritora instaura os incômodos que somente as subjetividades e diferenças são capazes
de estabelecer com a vida e o mundo, maiormente dentro das implicações e relações de poder.
Contudo, quando Clarice Lispector amplia a possibilidade dentro de sua literatura das mulheres
sair do silêncio, a escritora contribui para romper e, ao mesmo tempo questionar as estruturas de poder,
principalmente, porque dá voz a uma das categorias, entre tantas outras, mais subalternizadas. É a própria
Clarice quem nos dar a chave para que junto a sua escritura possamos transver o mundo, como assinalou o
poeta Manoel de Barros, vejamos o que ela diz: “O definível está me cansando um pouco. Prefiro a verdade que
há no prenúncio” (LISPECTOR, 1998, p. 30). Há nessa sentença pelo menos duas questões importantes sobre a
4 O mundo inteiro como lugar estranho é o título de uma obra do crítico argentino Néstor García Canclini, e que foi
publicado no Brasil pela Editora da Universidade de São Paulo, em 2016.
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crítica à elaboração da tradição falocêntrica no mundo. Essa tradição, centrada no pensamento ocidental, visou
e ainda busca definir a compreensão das subjetividades, não como heterogêneas e marcadas pelas diferenças,
mas como homogêneas, para assim manter uma espécie de poder patriarcal e dicotômico. É justamente nessa
relação que reside o perigo, entretanto percebermos que Clarice Lispector descontrói e critica o definível, ao
expor simbólica e significativamente a problemática do corpo cansando, mas não derrotado. A outra questão
está ligada a noção de verdade. O jogo em torno do conceito de verdade é justamente manter a aparência de
essência e também de unidade. A verdade como procedimento cristalizado e de comportamento estático. Isso
no faz lembrar o que escreveu Canclini ao enfatizar que:
É incômodo aceitar que aquilo que acreditávamos saber já não tem capacidade explicativa. Se
quase tudo se tornou versátil, flexível, é preciso se incumbir de incertezas. E nos aferramos a
noções de sociedade, etnia, nação ou classe, que em outras temporadas serviram para encontrar
ordem nos comportamentos. Ou para impô-los5 (CANCLINI, 2016, p. 18).

Quando Clarice Lispector, mesmo que às vezes de maneira introspectiva, faz com que dentro de
sua escritura os personagens que foram historicamente marginalizados, silenciados e enquadrados a partir de
valores binários, possam falar, o incômodo a que alude Clanclini, é parte do processo que coloca em evidência
uma espécie de critica sobre a verdade absoluta do eu e do outro, ao mesmo tempo em que esgarçar as
invisibilidades.

3. MACABÉA E A RUPTURAS DA SUBALTERNA QUE FALA
Dentro da obra de Clarice é possível encontrarmos inúmeros exemplos de personagens que foram
historicamente subalternizados, seja pelo processo de colonização ou por outros métodos de dominação. Só
que contra essa relação o que Clarice faz é romper com certas arbitrariedades históricas, políticas, culturais e
identitárias, em prol da valorização e reconhecimento da concepção da diferença e também das subjetividades.
Ao mesmo tempo a escritora intensifica as significações culturais, potencializadas pelas intersecções identitárias
e rarefeitas de mobilidades e de incompletudes dos seres. Essas intersecções são vivenciadas cotidianamente
pelos seus personagens, mostrando-nos quão heterogêneas são as subjetividades.
Nesse artigo veremos dois exemplos de personagens em que Clarice Lispector nos possibilita
entender o que o pensador Benjamin Abdala Junior denominou de “reivindicar o estatuto da diversidade”
(ABDALA JUNIOR, 2002, p. 25), que é a descentralização de uma espécie falaciosa de hegemonia. Aqui nós
podemos denominar isso de marcação das diferenças, que estão sempre imbricadas pelas tensões e retecendo
outras linhas de forças. E, Clarice parece saber bem disso, especialmente quando afirma que:
Toda compreensão súbita é finalmente a revelação de uma aguda incompreensão. Todo
momento de achar é um perder-se a si próprio. Talvez me tenha acontecido uma compreensão
tão total quanto uma ignorância, e dela eu venha a sair intocada e inocente como antes.
Qualquer entender meu nunca estará à altura dessa compreensão, pois viver é somente a altura
a que posso chegar (LISPECTOR, 1998, p. 16).

5 CANCLINI, Néstor García. O mundo inteiro como lugar estranho. São Paulo. Editora da Universidade de São Paulo
– EDUSP, 2016.
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Reelaboram-se assim outras perspectivas simbólicas e históricas das identidades plurais, porque
conforme ressalta Clarice, haverá sempre uma incompreensão aguda de si e do outro. Em uma visão mais
imediata as subjetividades estarão sempre marcadas pela heterogeneidade, e como organismos vivos nunca
estarão fixos, homogêneo, como sempre postulou o pensamento ocidental através do jogo binário de tentar
conformar o mundo. Assim, Clarice Lispector faz-nos repensar as posições históricas, politicas, culturais,
sociais e identitárias através de seus personagens que cada vez mais parecem assumir posições discursivas
delineando traços díspares e um eterno devir, pois, segundo enfatiza Stuart Hall:
Acredito, entretanto, que o que este descentramento exige – como a evolução do trabalho de
Foucault claramente mostra – é não um abandono ou abolição, mas uma reconceptualização
do “sujeito”. É preciso pensá-lo em sua nova posição – deslocada ou descentrada – no interior
do paradigma. Parece que é na tentativa de rearticular a relação entre sujeitos e práticas
discursivas que a questão da identidade – ou melhor, a questão da identificação, caso e prefira
enfatizar o processo de subjetivação (em vez das práticas discursivas) e a política de exclusão
que essa subjetivação parece implicar – volta a aparecer (HALL, 2014, p. 105).

Desse modo, a marca mais evidente que veremos aqui como exemplificação a respeito das vozes
subalternas na obra de Clarice Lispector é justamente quando a escritora colocar no centro de suas narrativas
uma retirante nordestina ou mesmo um criminoso que foi assassinado com treze tiros. Portanto, a corpora
desse trabalho é o romance ‘A hora da estrela’, último livro publicado por Clarice Lispector, no ano de 1977,
e o conto ‘Mineirinho’.
Em síntese o romance ‘A hora da estrela’, narrado pelo narrador/personagem Rodrigo S. M., traz
a história central de Macabéa, uma jovem alagoana de apenas 19 anos de idade. A personagem, que é órfã,
foi criada por uma tia, que acaba por influenciar no comportamento e nas relações de mundo de Macabéa,
tornando-a, por exemplo, supersticiosa. Macabéa migra do Nordeste para o Rio de Janeiro. Com uma infância
difícil e pobre ela estudou pouco, mas fez um curso de datilografia e, por conta disso, conseguiu um emprego
de datilógrafa. Quando sua tia morre, a personagem vai morar em uma pensão com outras mulheres. Dali
em diante a narrativa amplia a nossa compreensão a respeito de alguns aspectos subjetivos de Macabéa,
entre essas questões podemos destacar o seu gosto por coca-cola e o entretenimento por escutar o rádio
relógio, que tinha tomado emprestado. Essas são algumas marcas de sua subjetividade. Ela começa a namora
Olímpico, que também é nordestino, e por ter cometido um assassinato fugiu para o Rio de Janeiro. A relação
é rompida quando Olímpico troca Macabéa por uma colega dela. É, no entanto, a partir dessa relação amorosa
que Clarice Lispector consegue evidenciar ainda mais o modo de olharmos o outro e compreendermos as
incompletudes sócio-históricas que perpassam a formação dos sujeitos, enquanto seres de ações sociais e
culturais, e faz justamente o que ressalta Spivak, ao dizer que: “a tão difundida crítica ao sujeito soberano
realmente inaugura um Sujeito” (SPIVAK, 2010, p. 25). Portanto, Clarice faz com que Macabéa seja ora
parte de uma desconstrução discursiva de sujeitos estereotipados, marginalizados, e sem vozes dentro do
escopo estrutural homogeneizador; ora faz com que sua personagem descentralize a noção de sujeito estático,
homogêneo e dotado de uma essência. Assim, como a própria Clarice, Macabéa é nómada, e esse movimento
torna-as e nos torna sujeitos marcados pelas diferenças, que têm os seus lócus de enunciação, ou como a
própria Clarice Lispector ressalta, ao enfatizar que:
As palavras me antecedem e ultrapassam, elas me tentam e me modificam, e se não tomo
cuidado será tarde demais: as coisas serão ditas sem eu as ter dito. Ou, pelo menos, não era
apenas isso. Meu enleio vem de que um tapete é feito de tantos fios que não posso me resignar
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a seguir um fio só; meu enredamento vem de que uma história é feita de muitas histórias6
(LISPECTOR, 1999, p. 12).

Note-se nesse fragmento que a escritora conscientemente esboça uma crítica a respeito das
formações discursivas que recreiam esteriótipos e silenciamentos - As palavras me antecedem e ultrapassam,
elas me tentam e me modificam – e, assinala o poder da linguagem como processo que amplia os sentidos, as
representações simbólicas e sustenta as relações de poder.
Em ‘A hora da estrela’ a escritora Clarice Lispector flexibiliza o ser, e Macabéa, ou Maca como
era conhecida à personagem central do livro, rompe paradigmas e arbitrariedades em torno do processo de
subalternidade. Mesmo com todo esforço de Rodrigo S. M. narrar a história de Macabéa, percebe-se de imediato
que o fluxo narrativo é incompleto, como são os seres humanos, em suas mobilidades e plurissignificações.
Dessa forma, o ato de narrar a história de Macabéa e de dar voz a ela, nos diálogos diretos e indiretos, torna o
romance ‘A hora da estrela’ um dos espaços em que o subalterno pode sim falar.

4. MINEIRINHO E OS TIROS QUE GRITAM ESGAÇAM A SUBALTERNIDADE
Contudo, é no conto o ‘Mineirinho’ que Clarice Lispector desenvolve uma variante mais profunda
e crítica em torno de um personagem historicamente subalternizado pela relação de poder e dominação.
Mineirinho é uma espécie de alcunha ou apelido do personagem central do conto. Conforme vimos trata-se de
um facínora, e é um homem, sobretudo, marcado pelas injustiças sociais em curso no país desde o início da
colonização brasileira.
Em ‘Mineirinho’, Clarice Lispector parece atravessar pelo menos três processos interessantes. O
primeiro deles é a angústia, como é possível percebemos logo nas primeiras linhas do conto, quando ela diz:
“É, suponho que é em mim, como um dos representantes de nós, que devo procurar por que está doendo a
morte de um facínora” (LISPECTOR, 2016, p. 386).
A segunda questão é o procedimento irônico que a linguagem possui, permeada sobremaneira pelo
senso de justiça, amor, morte e redenção ao mesmo tempo, como por exemplo, quando a narradora diz que
Mineirinho se salvou e entrou no céu, e diz que o que levou a isso foi à proteção do corpo e da vida, postulada
nos mandamentos de Deus. Mas, é no processo de incompreensão que a narradora do conto ‘Mineirinho’
expõe algumas interpretações subjetivas do outro que foi marginalizado historicamente por diversos fatores,
e que viu a sua própria condição humana sendo desumanizada. Nesse sentido, ressalta Clarice Lispector que:
“dormimos e falsamente nos salvamos” (LISPECTOR, 2016, p. 387).
O conto ‘Mineirinho’, narrado em primeira pessoa, traz a história de um homem – facínora – que
foi assassinado com treze tiros, e que com isso provoca um desassossego existência na narradora. A fluidez da
narrativa é marcada por todos os tiros. É como se cada um deles fosse atingindo os sentimentos de vingança,
justiça, amor, ódio, solidão e, principalmente compaixão e fizesse com que Clarice Lispector, diante de nossos
olhos, humanizasse a condição de subalternidade a que foi submetida Mineirinho. Assim, a escritora expõe a
ambiguidade em torno do conceito de maldade e justiça. O que segundo Clarice “nem mesmo a maldade de
um homem pode ser entregue à maldade de outro homem” (LISPECTOR, 2016, p. 390).
Visivelmente em o ‘Mineirinho’ Clarice Lispector descentraliza a realidade histórica e identitária
6 LISPECTOR, Clarice. A legião estrangeira. Rio de Janeiro. Rocco, 1999. P. 12.
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de si e do outro, e ao mesmo tempo questiona a representação e as formas de subjugação do outro. Nesse conto
o processo de enunciação traz a realidade simbólica de muitos Mineirinhos. É também parte de uma estratégia
capaz de atravessar criticamente a postulação estereotipada, não só de Mineirinho, mas de várias pessoas que
se encontram em posições sócio-históricas de subalternidade.
Clarice Lispector leva-nos a compreender a força política e social que tem a palavra. Ela faz com
que essa força enunciativa possa trazer à tona a marcação das diferenças identitárias, ou de identificação como
prefere Stuart Hall (2014).
A partir do poder simbólico dos treze tiros que assassinaram Mineirinho, Clarice Lispector
reelabora o processo performático de si mesma e do outro, sempre atravessados pelo que há de mais insólito,
pois segundo Hugo Achugar: “Os outros nos falam. Na realidade, sempre se pode dizer que há um Outro que
nos fala e que, por sua vez, o Outro fala em outros Outros” (ACHUGAR, 2006, p. 20), e essa multiplicidades
de Outros abrem irremediavelmente as concepções heterogêneas em torno do ser.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como foi possível constatar a escritura de Clarice Lispector criar as insurgências responsáveis
por desconstruir esteriótipos e possui em si mesma o sentido da existência7, como bem definiu o filósofo
Benedito Nunes, e, principalmente a marcação da diferença como valor e poder. Pois, mesmo intensamente
introspectivos, tanto o romance ‘A hora da estrela’ como o conto ‘Mineirinho’ são dois exemplos simbólicos
em que Clarice Lispector põe as vozes narrativas exatamente no lugar a que Susan Sontag denominou de
Diante da dor dos outros8. Só que nesse processo Clarice traz os outros marcados pelas suas heterogeneidades
e subjetividades.
Dessa forma, a escritora não impõe valores de verdades absolutas sobre os outros. Porque o seu
eu e os outros conduzem e condizem poderes simbólicos diferentes, e estão incessantemente ressignificando
o mundo. Assim, Clarice expõe visões sensíveis de si e dos outros. Contribui para ampliar as significações em
torno de personagens que foram historicamente invisibilizados e silenciados.
As literaturas produzidas por Clarice Lispector possuem uma linha tênue, que é capaz, sobretudo,
de desapaziguar as múltiplas maneiras de compreendermos a vida. Há, em todas as suas obras o que podemos
denominar de infinitas pontes do nosso tempo, que acabará por resultar também em todos os tempos. De tal
modo que quando um subalterno fala, como no caso de Mineirinho ou mesmo no de Macabéa, de ‘A hora
da estrela’, há um rompimento histórico e o esgarçamento dos processos de silenciamentos a que foram
submetidos diversos sujeitos. Nas literaturas de Clarice Lispector esses sujeitos, mesmo quando são falados,
eles falam, e suas subjetividades estão revertidas de valores e poder.
É como se Clarice Lispector soubesse conduzir perto do coração selvagem todas as via crucis
do corpo.
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Resumo
O presente artigo tem como objetivo investigar as transformações do gênero épico no Brasil, tendo em vista a presença
da epopeia na Literatura Brasileira no século XIX. Assim sendo, neste estudo nos detemos na apreciação do tema tendo
como corpus a obra O caçador de esmeraldas (1902) de Olavo Bilac. Desse modo, o objetivo desta abordagem é dar
destaque aos aspectos épicos gerais da obra, dando uma espacial atenção a categoria “invocação épica”, buscando
averiguar a hipótese de ser possível encontrar, no recurso da invocação utilizado, uma forma específica de “anacronismo”,
tal como define Aravamudan (2001). Pressupostos de Silva (2007) e Ramalho (2007 e 2015) configuram-se como base
fundamental para nossa leitura, dado o resgate do gênero épico por eles realizados. A partir da análise, que também
envolveu o reconhecimento de outros aspectos épicos na obra, foi possível constatar que Bilac não seguiu fielmente a um
código retórico rígido dos modelos consagrados pela tradição, produzindo sua obra com um alto nível de originalidade
e inventividade literária. A inventividade épica de Olavo Bilac se faz notar não somente pela invocação, como também
pelo conjunto da obra, demonstrando intervenções criativas próprias de uma geração de poetas épicos capazes de
fazerem surgir uma nova remessa de obras com alto teor de originalidade, tornando o anacronismo um recurso para se
alcançar uma identidade estética própria.
Palavras-chave: Parnasianismo; Gênero épico; Anacronismo; Invocação; O caçador de esmeraldas.

Introdução

A Crítica Literária decretava o gênero épico como pertencente a uma época finda e, por isso, destinado a
marginalização. No Romantismo, muitos autores escreveram epopeias com objetivo de apresentar uma identidade de
um país recém independente, perpetuando, assim, a memória heroica nativa na construção dessa identidade literária
brasileira. No final do século XIX, surge o Parnasianismo, apresentando uma nova manifestação do discurso épico.
Assim sendo, O caçador de esmeraldas (1902), de Olavo Bilac e Os bandeirantes (1906), de Batista Cepellos são as
duas epopeias parnasianas que integram o percurso épico parnasiano. A primeira obra será o foco desse estudo, a fim
de investigar os aspectos épicos apresentados no texto, com objetivo central de verificar a presença e a classificação da
invocação épica na obra, de modo a identificar como o anacronismo e inventividade se fazem presentes na estética do
autor.
Surgido na França, no final do século XIX, o Parnasianismo foi um movimento essencialmente poético,

1 Graduanda em Letras Português pela Universidade Federal de Sergipe/Campus Professor Alberto Carvalho - Itabaiana/Sergi-

pe. Bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/DLI/UFS/CNPq). Membro temporário do grupo
Historiografia épica (GT5) do Centro Internacional e Multidisciplinar em Estudos Épicos (CIMEEP). https://orcid.org/0000-00032630-9842. E-mail: luanasantana9630@gmail.com. Endereço institucional: Av. Ver. Olímpio Grande, s/n - Porto, Itabaiana - SE,
49500-000.
2 Doutora em Letras (UFRJ, 2004). Professora-Associada 1 do Curso de Letras Itabaiana da Universidade Federal de Sergipe.
Coordenadora do Centro Internacional e Multidisciplinar de estudos Épicos (CIMEEP) – www.cimeep.com. https://orcid.org/00000002-8298-698X. E-mail: ramalhochris@hotmail.com. Endereço institucional: Av. Ver. Olímpio Grande, s/n - Porto, Itabaiana - SE,
49500-000.

REVISTA BARBANTE - 12

contemporâneo ao Realismo-Naturalismo. Seu nome surge de Parnase Contemporain, antologias publicadas em Paris
a partir de 1866 (BOSI, 2017), nessa perspectiva, Parnaso é como se chama a montanha consagrada a Apolo e às musas
da poesia na mitologia grega. Desse modo, é na convergência de ideais antirromânticos, como a objetividade no trato
dos temas e o culto da forma, que se situa a poética do parnasianismo (BOSI, 2017). O culto da arte pela arte é uma das
principais características dessa escola literária, como salienta Sérgio Alves Peixoto (2010):

No Brasil, o crítico Sílvio Romero detectou sintomas de uma poesia que se iniciava buscando
eliminar as excessivas lamúrias do Romantismo. Essa poesia, que viria a ser chamada de
parnasiana, veio para tentar pôr um freio ao “mau gosto” Romântico, tornando-se algo
nobremente formal. Instaura-se, nesse momento, o culto da arte-pela-arte. [...] Nessa arte pura,
alheia ao mundo circundante, erudição e poesia passam a andar de mãos dadas, na medida
em que ambas são consequência de mentes privilegiadas que buscam afastar-se para longe
do cotidiano por meio de uma linguagem rara e impenetrável ao vulgo (PEIXOTO, 2010, p.
108-109).

Desse modo, outras características do Parnasianismo são: objetividade, culto da forma, impessoalidade,
racionalismo, o gosto da descrição nítida, concepções tradicionalistas sobre o metro, ritmo e rima, vocabulário culto
(BOSI, 2017), entre outras.
No que concerne ao ciclo épico da qual o parnasianismo está inserido, Silva (2017) destaca que essa escola
literária está inserida no Modelo Épico Parnasiano, integrado à Matriz Épica Clássica e filiado diretamente ao Modelo
Épico Árcade-Neoclássico e, indiretamente, aos Modelos Épicos Renascentista e Clássico. Assim sendo, as epopeias
pertencentes ao Parnasianismo trazem matérias épicas forjadas no contexto heroico do epos sertanista. Ainda segundo
Silva (2017), Cláudio Manuel da Costa, com a obra Vila rica e Manuel de carvalho Ramos, em Goyania, foram os
primeiros a esboçarem a temática sertanista em epopeias. No entanto, é com Bilac e Cepellos que a temática sertanista
vai ganhar uma maior significância, assinalando, assim, um novo percurso épico de construção da identidade heroica
nacional. Sendo assim, essa nova vertente de brasilidade do bandeirismo substitui a vertente indianista esgotada na épica
romântica, como destaca Silva 92017). Veremos, a seguir, a análise da epopeia O caçador de esmeraldas (1902), de
Olavo Bilac.
Poeta, contista e jornalista brasileiro, Olavo Brás Martins dos Guimarães Bilac (1865-1918) foi um dos principais
representantes do Parnasianismo, eleito “o primeiro príncipe dos poetas brasileiros” (BOSI, 2017, p. 241). Bilac cursou
Medicina no Rio de janeiro e Direito em São Paulo, mas não terminou nenhum curso. Olavo Bilac preferiu dedicar-se à
poesia e ao jornalismo, publicou suas primeiras Poesias, em 1883, na Gazeta Acadêmica (BOSI, 2017). Bilac foi preso e
exilado em ouro Preto, pois era contra o governo de Floriano Peixoto e, nesse período, escreveu sua epopeia O caçador
de esmeraldas. Em 1897 foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Além dessa epopeia, Bilac escreveu
outras obras, a saber: Poesias (1888); Via Láctea (1888); As viagens (1902); Poesias Infantis (1904); A defesa nacional
(1917), entre outras.

Aspectos gerais e épicos da obra

O caçador de esmeraldas (1902) é uma epopeia parnasiana incompleta que inaugurou uma nova etapa da épica
brasileira, resgatando a vertente épica do bandeirantismo. Tendo como subtítulo “Episódio da epopeia sertanista do
século XVII”, é visível que essa obra vincula-se ao contexto heroico sertanista, tendo como matéria épica o grandioso
feito histórico de Fernão Dias Paes Leme, além do relato das desilusões e morte desse bandeirante.
Publicado em 1902, O caçador de esmeraldas compõe-se de 273 (duzentos e setenta e três) versos alexandrinos
clássicos distribuídos em 4 (quatro) cantos. Em suas 46 (quarenta e seis) estrofes, o poema apresenta o seguinte esquema
rítmico: AABCCB, denotando à rigorosa disciplina parnasiana em relação à métrica.
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Com o objetivo de estender as fronteiras do Brasil colônia e buscar riquezas para a coroa portuguesa, o
bandeirante Fernão Lemos, com sua bandeira, percorreu o sertão desconhecido, enfrentou animais selvagens, índios
hostis, doenças, fome e traições. É no contexto da expedição da “bandeira das esmeraldas”, ocorrida no período de 1674
a 1681, no sertão de Minas Gerais, que é narrado o último dia de vida do herói do poema.
A divisão em cantos, presente na estrutura formal dos textos épicos clássicos e renascentistas, tem por objetivo
primordial a marcação dos episódios e ritmo de leitura. Nessa perspectiva, a presença desse recurso denota uma
maior intenção épica do escritor, assim sendo, Olavo Bilac, manteve essa estrutura em seu texto. Como mencionado
anteriormente, a epopeia O caçador de esmeraldas possui 4 (quatro) cantos. Assim, no que concerne à função da divisão
em cantos presente na obra estudada, foi observada uma função episódico-narrativa, tipo mais comum da tradição
clássica. Desse modo, cada canto se relaciona a um episódio específico, mas que, de certa forma, é vinculado ao texto
como um todo. Já em termos de nomeação, a obra apresenta uma nomeação tradicional, mas, nesse caso, sem o termo
“canto”, os cantos são nomeados a partir de números romanos: I, II, III e IV.

A proposição épica é um recurso estrutural em que o eu-lírico/narrador explicita o teor da matéria
épica de que tratará a epopeia, promovendo “uma espécie de ritual de iniciação da leitura” (RAMALHO,
2015, p. 53). Sua presença em uma epopeia pode indicar uma maior intencionalidade épica por parte do autor.
Dessa forma, na obra O caçador de esmeraldas, quanto à forma e inserção na epopeia, temos uma proposição
não nomeada integrada ao primeiro canto, sendo marca constante da épica clássica. A proposição da obra fica
implícita nas duas primeiras estrofes do poema, que apresentam o herói, o contexto espacial, o ambiente e o
feito a ser realizado, vejamos:
Foi em março, ao findar das chuvas, quase à entrada
Do outono, quando a terra, em sede requeimada,
Bebera longamente as águas da estação,
– Que, em bandeira, buscando esmeraldas e prata,
À frente dos peões filhos da rude mata,

Fernão Dias Pais Leme entrou pelo sertão
(BILAC, 1997, p. 255).

Ah! Quem te vira assim, no alvorecer da vida,
Bruta Pátria, no berço, entre as selvas dormida,
No virginal pudor das primitivas eras,
Quando, aos beijos do sol, mal comprenhendendo o anseio
Do mundo por nascer que trazias no seio,
Reboavas ao tropel dos índios e das féras!
(BILAC, 1997, p.255).

Quanto ao centramento temático, a proposição na obra de Bilac enfoca na figura do herói, apresentando a entrada
de Fernão Dias Paes Leme pelo sertão em busca das valiosas esmeraldas. Já em relação ao conteúdo da proposição,
temos um caso de proposição de conteúdo referencial, já que ela explicita o conteúdo da matéria épica, ou seja, os feitos
heroicos de Fernão Leme no sertão mineiro. Passaremos à análise do plano literário.
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Encontra-se no plano literário a intervenção criadora do poeta e da poetisa, envolvendo reflexões sobre
a inventividade do autor/a e a maneira como, literariamente, ele/a desenvolveu alguns elementos épicos, tais como
a matéria épica, a dupla instância de enunciação, entre outros (RAMALHO, 2015). Desse modo, ao observarmos a
representação da obra, no seu processo criativo, compreendemos melhor como se deu o plano literário.
Destarte, em relação ao reconhecimento do lugar da fala autoral no plano literário, observa-se a epopeia O
caçador de esmeraldas (1902) contém uma voz parcialmente engajada, pois o autor demonstra uma visão crítica em
relação a alguns aspectos do plano histórico, quando fala, por exemplo, sobre o processo de invasão da Bruta Pátria,
mas, por outro lado, também demonstra uma visão alienada em relação a outros aspectos, tais como o enaltecimento dos
bandeirantes, que , na verdade, eles também eram invasores, matavam índios e escravos africanos:

Outros vinham, na febre heroica da conquista!
E quando, de entre os véus das neblinas, à vista
Dos nautas fulgurava o teu verde sorriso,
Os seus olhos, ó Pátria, enchiam-se de pranto:
Era como se, erguendo a ponta do teu manto,
Vissem, à beira d’água, abrir-se o Paraíso!

Mais numerosa, mais audaz, de dia em dia,
Engrossava a invasão. Como a enchente bravia,
Que sobre as terras, palmo a palmo, abre o lençol
Da água devastadora, - os brancos avançavam:
E os teus filhos de bronze ante eles recuavam,
Como a sombra recua ante a invasão
(BILAC, 1997, p. 256-257).

- Ah, não ia echoar o estrupido da lucta...
E, no seio nutriz da natureza bruta,
Resguardava o pudor teu verde coração!
Ah! Quem te vira assim, entre as selvas sonhando,
Quando a bandeira entrou pelo teu seio, quando
Fernão Dias Paes Leme invadiu o sertão!
(BILAC, 1997, p. 257).

No tocante ao uso da linguagem, a obra possui uma linguagem predominantemente narrativa com traços
de oralidade, evidenciando que a dupla instância de enunciação, característica formal mais relevante da epopeia, é
reconhecível em todo o corpo da obra de Bilac.
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Necessário para a elaboração da matéria épica, o plano histórico materializa a dimensão real da matéria
épica com a inserção dos eventos históricos no corpo da obra. Assim, o plano histórico pode ser observado quanto às
fontes, à apresentação e ao conteúdo (RAMALHO, 2015). Na obra, nota-se a presença de fontes não explicitamente
referenciadas, ou seja, o autor não expõe os textos ou escritores que serviram de base para a realização de sua obra.
Quanto à apresentação do plano histórico, temos uma perspectiva linear e um conteúdo especificamente histórico.

No entremeio da realidade e ficção, a epopeia O caçador de esmeraldas é de enorme significância para
a História do Brasil, sobretudo em relação aos bandeirantes. Na obra, Fernão Dias Paes Leme, na liderança
de uma expedição bandeirante pelo sertão brasileiro em meados do século XVII, guiado pelo sonho de
encontrar as preciosas esmeraldas, marcha durante sete anos, enfrentando os perigos do sertão desconhecido
em Minas Gerais. Depois de algum tempo, os bandeirantes encontram pedras verdes que eles imaginavam
serem as esmeraldas. Na lagoa encantada, Fernão Dias Paes Leme é acometido por uma forte febre e morre
sentindo-se realizado, pensando que havia descoberto o reino das esmeraldas. Mais tarde descobriu-se que
as pedras encontradas não eram esmeraldas. A ambição de Fernão Dias era apenas sonho. Ele não encontrou
as verdadeiras pedras, mas por onde passara sua bandeira, surgiram povoados que mais tarde se tornaram
importantes cidades mineiras (ZANCHETT, 2015).

Mas num desvio da mata, uma tarde, ao sol posto,
Pára. Um frio livor se lhe espalha no rosto...
É a febre! O Vencedor não passará D’ALLI!
Na terra que venceu há-de cahir vencido!
É a febre! É a morte! E o Heróe, trôpego e envelhecido,
Roto, e sem forças, cae junto do Guaycuhy...
(BILAC, 1997, p. 261).

Ah! Misero demente! O teu tesouro é falso!
Tu caminhaste em vão, por sete annos, no encalço
De uma nuvem fallaz, de um sonho malfazejo!
Enganou-te a ambição! Mais pobre que um mendigo,
Agonisas, sem luz, sem amor, sem amigo,
Sem ter quem te conceda a extrema meção de um beijo!
(BILAC, 1997, p. 264).
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Violador de sertões, plantador de cidades,
Dentro do coração da Pátria viverás
[...]
Fernão Dias Pais Leme os olhos cerra. E morre.
(BILAC, 1997, p. 267).

Passaremos à análise do plano maravilhoso.
É no plano maravilhoso que se encontra a dimensão mítica da matéria épica, pois, segundo Ramalho
(2015, p. 365) “o maravilhoso em uma epopeia nada mais é do que um reflexo da inegável presença do mito
na experiência humano-existencial”. O poema épico O caçador de esmeraldas, possui um plano maravilhoso
diferentes das epopeias clássicas e renascentistas, pois esse plano é representado por uma voz mítica misteriosa
(supostamente representa a voz da Pátria) que, enquanto o bandeirante agoniza, ele ouve essa voz que o
confere a imortalidade heroica, tendo em vista o desbravamento do bandeirante no sertão desconhecido e faz
as “profecias” a respeito do reconhecimento futuro do bandeirante, vejamos:

E é uma ressurreição! O corpo se levanta:
Nos olhos, já sem luz, a vida exsurge e canta!
E esse destroço humano, esse pouco de pó
Contra a destruição se aferra á vida, e lucta,
E treme, e cresce, e brilha, e afia o ouvido, e escuta
A voz, que na soidão só ele escuta, - só
(BILAC, 1997, p. 265).

“Morre! Germinarão as sagradas sementes
Das gottas de suor, das lagrimas ardentes!
Hão-de fructificar as fomes e as vigílias!
E um dia, povoada a terra em que te deitas,
Quando, aos beijos do sol, sobrarem as colheitas,
Quando, aos beijos do amor, crescerem as famílias
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Tu cantarás na voz dos sinos, nas charruas,
No esto da multidão, no tumultuar das ruas,
No clamor do trabalho e nos hymnos da paz!
E, subjugando o olvido, atravez das idades,
Violador de sertões, plantador de cidades,
Dentro do coração da pátria viverás”
(BILAC, 1997, p. 266-267).

Assim sendo, no que tange à fonte das imagens míticas tomadas, a epopeia estudada apresenta uma
fonte mítica literariamente elaborada, pois, ao iniciar o processo de fusão do real com o mito, o poeta recorreu
a imagens míticas moldadas à realidade enfocada de forma simbólica, como foi o caso da voz mítica da Pátria.
Seguimos para a análise do heroísmo épico na obra.
O herói épico se caracteriza pela sua dupla condição existencial, sendo elas a humana e a mítica. A
condição existencial humana é necessária para a realização do feito histórico e já a condição existencial mítica
é fundamental para a realização do feito maravilhoso. Tendo isso em vista, é visível que a obra analisada nos
traz um tipo peculiar de heroísmo. O herói da epopeia O caçador de esmeraldas é Fernão Dias Paes Leme, um
bandeirante. De início, já percebemos uma mudança no tipo de herói, pois trata-se de um invasor da Pátria,
tendo consigo uma ação destruidora:

Mais numerosa, mais audaz, de dia em dia,
Engrossava a invasão. Como a enchente bravia,
Que sobre as terras, palmo a palmo, abre o lençol
Da agua devastadora, - os brancos avançavam:
E os teus filhos de bronze ante elles recuavam,
Como a sombra recua ante a invasão do sol
(BILAC, 1997, p. 256-257).

- Ahi, não ia echoar o estupido da lucta...
E, no seio nutriz da natureza bruta,
Resguardava o pudor teu verde coração!
Ah! Quem te vira assim, entre as selvas sonhando,
Quando a bandeira entrou pelo teu seio, quando
Fernão Dias Paes Leme invadiu o sertão!
(BILAC, 1997, p. 257).
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Apesar de o herói ser caracterizado como invasor, o reconhecimento significativo de Fernão Dias Paes Leme
como herói é sustentado através da profecia, realizada no plano maravilhoso, da voz misteriosa. Por meio da profecia,
portanto, o herói fica eternizado na história. Sendo assim, em relação à forma como o herói é inicialmente caracterizado
em uma epopeia, a obra O caçador de esmeraldas apresenta um heroísmo histórico individual, representado pela figura
do bandeirante Fernão Dias Paes leme, como já mencionamos acima. Quanto ao percurso heroico, tem-se um percurso
do histórico para o maravilhoso, visto que a alusão da voz misteriosa, que introduz o plano maravilhoso, só ocorre
depois da apresentação dos acontecimentos históricos. No que concerne à ação heroica, trata-se de feitos bélicos.
Para a análise do plano literário foram levados em consideração até aqui aspectos como a concepção da
proposição épica; a presença ou não da divisão em cantos e o modo como ela se dá; o reconhecimento do lugar da fala
autoral; a inserção dos eventos históricos em uma epopeia; a concepção do plano maravilhoso; o uso da linguagem e o
heroísmo épico. A partir disso, é nítido que a obra de Olavo Bilac possui certa inventividade e originalidade, apesar de
o autor demonstrar forte influência das epopeias clássicas e renascentistas.
Passaremos agora à análise da invocação épica, objetivo central dessa pesquisa, de modo a nos aprofundarmos
um pouco na questão do anacronismo.

A invocação épica na obra

A invocação épica é uma das figuras de retórica que consiste na interpelação, no chamamento de uma divindade
ou de um outro ser. É na invocação que o poeta se dirige a esse ser com o intuito de lhe solicitar a inspiração e auxílios
necessários à elaboração do poema, por se tratar de um empreendimento cuja grandiosidade supera as suas próprias
capacidades, pois “invocando a musa, registra o poeta seu pedido de inspiração, amparo, energia e clareza, para que o
resultado seja adequado à matéria épica enfocada” (RAMALHO, 2015, p. 127).
Assim sendo, temos, em O caçador de esmeraldas, invocações peculiares, não tradicionais se compararmos com
às invocações clássicas e de epopeias anterior a obra de Bilac. Na obra analisada, a invocação não desempenha o papel
de pedir auxílio e estímulo ao invocado para que o eu-lírico/narrador cante a sua matéria épica. Embora percebamos
a presença desse recurso épico, ele aparece com outra finalidade, não relacionada à escritura do poema. Temos dois
chamamentos, um direcionado á Pátria e outro à figura do herói.
O chamamento direcionado à Pátria encontra-se na segunda estrofe do primeiro canto, depois da proposição. É
na invocação à “Bruta Pátria”, que, nesse caso, é o Brasil colônia, que o eu-lírico/narrador tem a inspiração para cantar
o alvorecer histórico desse país, vejamos:

Ah! Quem te vira assim, no alvorecer da vida,
Bruta Pátria, no berço, entre as selvas dormida,
No virginal pudor das primitivas eras, [anceio
Quando, aos beijos do sol, mal comprenhendendo o anseio
Do mundo por nascer que trazias no seio,
Reboavas ao tropel dos índios e das féras!
(BILAC, 1997, p.255).

O segundo chamamento encontra-se na última estrofe do primeiro canto e ele direciona-se ao herói da epopeia,
Fernão Dias Paes Leme, para dar início a narração do percurso heroico de Paes Leme no sertão de Minas Gerais:
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Ahi, não ia echoar o estrupido da lucta...
E, no seio nutriz da natureza bruta,
Resguardava o pudor teu verde coração!
Ah! Quem te vira assim, entre as selvas sonhando,
Quando a bandeira entrou pelo teu seio, quando
Fernão Dias Paes Leme invadiu o sertão
(BILAC, 1997, p.255).

É possível inferir que, na invocação de sua epopeia, Bilac não seguiu os moldes de invocações épicas clássicas,
direcionando sua obra para uma nova perspectiva de escrever o épico, sem, contudo, se distanciar das estruturas que a
maioria das epopeias possuem.
O gênero épico passou por várias transformações ao longo do tempo. Dessa forma, a epopeia ocidental,
independentemente da época em que foi escrita, quase sempre guarda laços com a tradição épica iniciada por Homero e
renovada por clássicos como Virgílio e Camões, por exemplo. Assim, tendo em vista que a Literatura Brasileira tem suas
raízes fincadas na tradição literária luso-europeia, é evidente que as epopeias produzidas no país guardariam influências
clássicas e renascentistas, seja em maior ou menor grau. O registro dessa presença, na forma de referenciação e mesmo
de diálogos explícitos com obras e autores clássicos ou renascentistas, costuma ser contemplada como anacronismo, no
sentido de aproximação de temporalidades distintas, que cria desvios de sentido e/ou incoerências de visões de mundo
(RAMALHO, 2017).
Tendo em vista esses aspectos, quando se observam aspectos anacrônicos dentro de uma obra literária, pode-se
chegar a diferentes anacronismo, tal como propõe a pesquisa desenvolvida pelo Programme Anachronismes porteurs,
do Centre de Recherches sur les Littératures et la Sociopoétique - CELIS: (a) o anacronismo que integra representações
equivocadas do passado; (b) o anacronismo que elide temporalidades distintas, aproximando referentes; (c) o anacronismo
como emulação criativa; e (d) o anacronismo como um código “retro” intencional (RAMALHO, 2017).
Na epopeia O caçador de esmeraldas, de Olavo Bilac, é possível perceber que o autor conservou poucas relações
estruturais com as epopeias clássicas e renascentistas, o que, consequentemente, fez com que muitos questionassem
a natureza épica da obra. No entanto, poucos levaram em consideração as transformações pelas quais o gênero épico
passou ao longo do tempo. Em relação aos épicos nacionais feitos anteriormente, a obra de Bilac possui alterações mais
profundas, caracterizando uma epopeia altamente inovadora.
Sendo assim, a obra O caçador de esmeraldas apresenta um caso de anacronismo por emulação criativa, pois
Bilac não seguiu fielmente a um código retórico rígido dos modelos consagrados pela tradição, produzindo sua obra
com um alto nível de originalidade e inventividade literária. A inventividade épica de Olavo Bilac se faz notar não
somente pela invocação, como também pelo conjunto da obra, demonstrando intervenções criativas próprias de uma
geração de poetas épicos capazes de fazerem surgir uma nova remessa de obras com alto teor de originalidade, tornando
o anacronismo um recurso para se alcançar uma identidade estética própria.

Considerações finais

O caçador de esmeraldas, de Olavo Bilac, é uma obra que merece ser apreciada à luz da formação e das
transformações da criação épica em solo brasileiro. Para dar continuidade à construção da identidade heroica idealizada
no Romantismo, Bilac buscou uma nova vertente pretendendo criar uma nova epopeia que representasse a brasilidade,
encontrando no veio sertanista. Assim, inaugurada uma nova etapa da épica brasileira, etapa essa compreendida no
ciclo épico parnasiano-Realista, Bilac, com sua epopeia, contribuiu para a formação da identidade heroica nacional,
contribuindo para a permanência do épico no curso da literatura brasileira. Além disso, a obra de Bilac possui um alto
nível de inventividade em relação às epopeias da tradição clássica. Dessa forma, graças a Olavo Bilac e a tantos/as
outros/as autores/as, a poesia épica vem sendo renovada, ajustando-se às transformações históricas, o que comprova a
sobrevivência da epopeia em números significativos de autores.
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LÁ VEM A “AULA CHATA” E QUE EU “NÃO APRENDO NADA”.
O INSUCESSO DE APRENDIZAGEM DA LÍNGUA INGLESA COMO SEGUNDA LÍNGUA
Ricardo Santos David1

Resumo:
O artigo científico, desenvolvido sob os paradigmas teóricos da Linguística Aplicada, analisamos e refletimos
sobre as atitudes de alunos no contexto da sala de aula de língua inglesa, em duas escolas. Dentre muitas
atitudes que os discentes podem apresentar, buscou-se, com essa pesquisa, compreender as positivas, as
negativas e as de supervalorização em relação à língua e à cultura estrangeira. Para tanto, foram utilizados os
aportes teóricos sobre atitudes desenvolvidos em algumas partes do mundo e sua relação com a motivação e a
desmotivação para a aprendizagem de línguas estrangeiras (LE). Nesse sentido, este trabalho está ancorado na
premissa de que motivação gera atitudes positivas, o que, inevitavelmente, contribui para aprendizagem. Por
outro lado, verificou-se que desmotivação gera atitudes negativas, assim como tais atitudes são geradas pela
mera repetição de discursos ideológicos da classe dominante.

Palavras-chave: Atitudes. Língua Inglesa. Ideologia.

Abstract:

The scientific article, developed under the theoretical paradigms of Applied Linguistics, analyzed and
reflected on the attitudes of students in the context of the English language classroom, in two schools. Among
many attitudes that students can present, it was sought, with this research, to understand the positive, the
negative and the overvaluation in relation to the foreign language and culture. For this purpose, theoretical
contributions on attitudes developed in some parts of the world and their relationship with motivation and
demotivation for foreign language learning (LE) were used. In this sense, this work is anchored on the premise
that motivation generates positive attitudes, which inevitably contributes to learning. On the other hand, it was
found that demotivation generates negative attitudes, just as such attitudes are generated by the mere repetition
of ideological speeches by the ruling class.

Keywords: Attitudes. English language. Ideology
Introdução:
Esse artigo tem por finalidade apresentar uma análise sobre o ensino de língua inglesa no atual contexto
social. Uma língua altamente prestigiada, aceita e dominante no cenário do mundo globalizado, porém com
sérios problemas de ensino e aprendizagem nas escolas públicas brasileiras. As reflexões apresentadas no
decorrer da pesquisa não seriam possíveis sem a fundamentação teórica – bibliográfica – usada para alicerçar
e contextualizar o trabalho.
1 Pós - Doutorado em Educação: Formação de Professores e Novas Tecnologias, pela FCU - IESLA, Doutorado e Mestrado em

Comunicação: Audiovisual e Educação: Formação de Professores e Novas Tecnologias, Especialista em Docência Ensino Superior
e Linguística Aplicada, pela UCAM/RJ.
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O interesse pelas línguas estrangeiras faz-se presente na história da humanidade. As antigas civilizações,
já buscavam aprender outros idiomas com finalidades bélicas ou pacíficas, isso porque as línguas servem de
mediadoras para ações políticas e comerciais, além de veicularem o conhecimento científico e a produção
cultural (PAIVA, 2003).
No caso do ensino de língua inglesa no Brasil, este intensifica - se após a Segunda Guerra Mundial
quando a dependência econômica e cultural brasileira em relação aos Estados Unidos aumenta criando-se
assim, a necessidade e/ou desejo cada vez maior de se aprender inglês (PAIVA, 2003).
Mas, foram nas últimas décadas que o inglês adquiriu posição de língua hegemônica diante do mundo
globalizado. Porém, apesar de todo esse prestígio social, cultural e econômico, muitos são os problemas
enfrentados pelos professores no ensino de inglês em nosso país, tanto no nível fundamental, quanto no médio
e superior, pois a língua inglesa hoje, considerada como língua franca, essencial para o mundo globalizado,
tornou-se um desafio para os professores na sala de aula, e sua aprendizagem comprometida à proporção que
as escolas, as universidades e os órgãos competentes de ensino não lhe têm dado a devida atenção.
Hoje, mais do que nunca, o processo de globalização pelo qual o mundo vem passando está ocasionando
muitas transformações, tornando evidente o fato de que os indivíduos se comportam de maneira diferente e
adquirem novos hábitos.
A modernidade impõe seu ritmo revelando outro modo de vida, de enfrentamentos das relações
pessoais, sociais, políticas, econômicas, culturais e educacionais.
É nessa relação conflituosa que o inglês se apresenta, essencialmente “o idioma mais adequado para
expressar a sociedade mediática”. O inglês é percebido como brevidade, concisão, compasso e precisão. Sua
gramática é mais simples do que qualquer outra língua rival [...], a língua da transversalidade que exprime e
revela ao mesmo tempo a globalização (ORTIZ, 2000).
Neste sentido, se faz indispensável a luta a favor da manutenção e da melhoria do ensino da língua
inglesa no currículo escolar brasileiro. Ainda que equivocadamente, este tem possibilitado às classes menos
favorecidas uma oportunidade de aprenderem uma segunda língua, dando-lhes mais uma ferramenta de
comunicação e inclusão social à medida que “a aprendizagem de pelo menos uma língua é de fato uma
oportunidade única para nos livrarmos das limitações que o monolinguismo impõe à formação de cidadãos
cultos e preparados para a vida contemporânea” (ALMEIDA FILHO, 2003).
Só a partir da avaliação e reflexão do ensino da língua inglesa no Brasil, será possível comprovar a
contribuição dessa disciplina no currículo escolar como também, apontar medidas de transformação e incentivo.
É nesse sentido que a escola não pode se isentar do seu papel de transformação, conduzindo seus aprendizes a
encarar esse novo mundo da globalização de forma crítica e consciente, através de ações pedagógicas capazes
de provocar reações positivas diante das decorrentes mudanças de dimensões sociais e humanas.
Como afirma Freire (1998, p.76), “aprendemos, não apenas para nos adaptar, mas, sobretudo para
transformar a realidade, para nela intervir, recriando-a”. O autor continua mais adiante:
a ideologia fatalista, imobilizante, que anima o discurso neoliberal anda à solta no mundo. Com ares de
pós-modernidade, insiste em convencer-nos que nada podemos contra a realidade social que, de história
e cultural, passa a ser ou virar quase natural [...], do ponto de vista de tal ideologia, só há uma saída para
a prática educativa: adaptar o educando a esta realidade que não pode ser mudada (Ibidem).
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Com essa colocação de Freire é possível entender que muitos são os desafios para nós professores, haja
vista que novas ordens políticas e econômicas vêm contribuindo para um modelo de educação neoliberal, que
demanda práticas educativas voltadas para produção econômica, levando assim a sociedade a uma descrença
na escola pública e a uma gama de excluídos.
Dessa forma, o papel da educação frente a essa nova sociedade que vem emergindo é de garantir a
seus aprendizes uma formação intelectual capaz de assegurar possibilidade de inserção nessa nova sociedade,
formar indivíduos com capacidade de competição no mercado de trabalho, como também cidadãos críticos,
capazes de compreender seu lugar na história, e não à margem dela.

O Professor de Língua Inglesa na Contemporaneidade: A como Língua de Prestígio Social
Um dos grandes desafios para os profissionais que atuam na ária de língua inglesa é refletir e discutir
sobre o seu relevante papel na atual sociedade global. Essa língua que é preponderante no meio científico,
tecnológico, midiático e educacional.
Segundo Leffa (2005, p. 241) “o inglês tem a característica única, entre as principais línguas do
planeta, de possuir mais falantes não-nativos do que nativos; de cada três pessoas no mundo que falam inglês,
duas usam a língua como falantes não nativos. Entretanto, são várias as causas que justificam a diversidade do
seu uso, mas “sua difusão como língua mundial não é fortuita nem inocente” (ORTIZ, 2000, p. 28).
Segundo Almeida Filho (2003, p. 48), muitos são os fatores que contribuem para que determinadas
línguas sejam mais ou menos prestigiadas que outras. Para o autor, “[...] o conhecimento, a tecnologia e a
cultura estabelecem possivelmente os parâmetros mais fortes para distinguir uma língua de influência no
mundo [...]”.
No caso da língua inglesa, sua hegemonia se dá a partir do momento que os Estados Unidos passam
a exercer seu poder perante o mundo, ou seja, tornam-se hegemônicos em vários aspectos. Sua supremacia
intensifica-se com o processo de globalização, um dos principais fatores para a expansão e domínio do inglês
perante os demais povos na sociedade contemporânea:

As relações de comunicação linguísticas são relações de força simbólica (já que a língua é um bem
simbólico), ou relações de força linguística; elas é que explicam por que determinados falantes exercem
poder e domínio sobre outros, na interação verbal, determinados produtos linguísticos recebem mais
valor que outros. Assim, as relações de força simbólicas, e presentes na comunicação linguística
definem quem, e como; atribuem valor e poder à linguagem de uns e desprestígio à linguagem de outros
(OLIVEIRA, 1999, p. 56, grifos originais)

Por outro lado, a mídia usa a comunicação para disputa da hegemonia neoliberal em defesa do poder
e consequentemente dos interesses do mercado, e, a serviço da sociedade capitalista, valoriza a cultura das
classes dominantes, e, claro da língua dominante.
.

No caso da língua inglesa, essa tem ocupado um papel de destaque no cenário mundial. O inglês hoje
predomina na comunicação entre os usuários da internet, além de ter a maior quantidade de informações
circulando no mundo da tecnologia. Segundo Crystal (2001, p.216 apud Oliveira, 2007, p.36) “em meados
REVISTA BARBANTE - 24

dos anos 90, um número amplamente divulgado era de que 80% da Net estavam em inglês”. Segundo (IANNI,
2008, p. 76) “Estima-se que 88% de toda literatura científica e técnica publica-se inicialmente em língua
inglesa”.

Cabe ressaltar ainda o papel do inglês na sociedade atual. Essa língua, que se tornou uma espécie de
língua franca, invade todos os meios de comunicação, o comércio, a ciência, a tecnologia no mundo
todo. É, em geral, percebida no Brasil como a língua de um único país, os Estados Unidos, devido ao
seu papel atual na economia internacional. Todavia, o inglês é usado tão amplamente como língua
estrangeira e língua oficial em tantas partes do mundo, que não faz sentido atualmente compreendê-lo
como língua de um único país (BRASIL, PCN, 1998, p. 49).

A hegemonia da língua inglesa e sua dominação como segunda língua ou mesmo como língua estrangeira
tem sido motivo de preocupação entre estudiosos por ser uma língua de poder, mas também de desigualdades,
pois sabemos que o Inglês hoje exerce posição de destaque nos campos dos negócios, da cultura popular e das
relações acadêmicas internacionais exercendo grande prestígio na sociedade (BRASIL, PCN, 1998).
Na verdade, “a língua inglesa se torna uma espécie de idioma de todo o mundo, [...] a principal língua
mundial no século vinte. Aos poucos, torna-se presente e predominante no mundo dos negócios, da economia
em geral, [...] nos meios de comunicação” (IANNI, 1999, p. 58 apud OLIVEIRA, 2007, p. 02).
Por outro lado é possível perceber que todo esse prestígio da língua inglesa não é suficiente para
despertar nos alunos o interesse por sua aprendizagem, à proporção que nem todos os alunos têm acesso a
esse mundo de informação e comunicação no qual o inglês se apresenta como língua em uso, cabendo à escola
como instituição a favor da inclusão social proporcionar a esses alunos a oportunidade de conhecer e prover
em seu cotidiano o reencantamento pela aprendizagem da língua inglesa, resinificando seu conhecimento.
Se isso não for à prática, está se passando para nossos alunos informações confusas e dissociadas.
“embora a mídia tenha de fato se interconectado globalmente e programas e mensagens circulem na rede
global, nós não estamos vivendo em uma aldeia global, mas em chalés personalizados globalmente e localmente
distribuídos” (CASTELLS, 1996, p. 341 apud BERGER, 2005, p.40). Por outro lado, essa mundialização
do inglês provocada principalmente pelas comunicações instantâneas entre povos de diferentes culturas, dá
margem ao surgimento de novos questionamentos, pois, não sabemos quais os efeitos dessa globalização
sobre nossas vidas.
E isso tem provocado e preocupado estudiosos das diversas áreas do conhecimento na tentativa de
explicá-la. Porém, o que temos de concreto é uma sociedade cada vez mais consumista (não só de produtos,
mas também de informações, de cultura, de valores), que busca na mídia uma interação cada vez maior e mais
acelerada, provocando sobre todos uma verdadeira avalanche de indagações, embora o envolvimento nesse
jogo do capitalismo, seja na velocidade das notícias ou nos efeitos dessas notícias sobre as pessoas, pareçam
não oportunizar o pensar crítico acerca da realidade.
Uma revolução contínua de informações atravessa nossos dias, ao mesmo tempo, somos chamados a
fazer parte desse novo mundo, mundo da informação, da tecnologia, da moderna vida social. É dentro desse
complexo meio assinalado por mudanças a que cabe perguntar: Como fazer o ensinar e o aprender de forma
eficiente? Sabe-se que a escola não pode ficar à margem dos acontecimentos sociais.
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No caso da globalização ela mantém seu crescimento, não deixando dúvidas que é um processo
irreversível e presente no cotidiano social, porém o que nos compete enquanto professores é aprender e ensinar
a reaprender, reaprender a transformar essa correnteza de informação em conhecimento, pois um olhar mesmo
que de passagem na maioria das escolas revela a indiferença com que os órgãos competentes as vêm tratando,
um abandono perfeitamente consciente, assumido e calculado.
A maioria das escolas não dispõe de infraestrutura adequada para o ensino nem disponibilidade de
recursos didáticos e tecnológicos, e quando em algumas se tem, muitas vezes criam-se muitos empecilhos para
seus usos, tornando a escola ainda mais distante da sociedade. Sendo assim, a escola se torna um lugar distinto,
isolado da vida cotidiana e consequentemente desse mundo globalizado.

A Construção do Fracasso Escolar no Ensino de Inglês: Atitudes negativas em relação ao uso da língua

Em que pese à importância adquirida pela língua inglesa no contexto mundial, processo que há muito
vem se instalado em âmbito global, quando se considera o seu ensino no Brasil, é fácil perceber o quanto o
descaso tem sido a regra.

Uma breve análise da história do ensino de Línguas Estrangeiras modernas (LE) no Brasil pode atestar
que essa disciplina sempre foi tratada com certo descaso pela legislação de ensino e pelas escolas,
variando entre disciplina às vezes obrigatória, às vezes optativa nos currículos escolares, com ensino de
caráter mais literário e cultural ou mais pragmático, de acordo com cada reforma curricular ou decreto
governamental (BATISTA; PORTO, 2005, p.15).

Segundo Almeida Filho (2005, p. 22) o ensino de língua materna (língua 1 – L1) no Brasil é iniciado
num período longínquo por volta de 1500 a 1800, quando o português é instituído como a língua a ser lecionada
aos índios com o intuito de integrá-los “à igreja e ao cristianismo. A aprendizagem (não o ensino, note-se bem)
do tupi pelos jesuítas, que vão dominar por três séculos a restritiva e clássica educação brasileira, pode ser
interpretada como uma experiência nova, mas circunscrita aos colégios e aos seminários”. Em contraste com
essa forma de aprendizagem da língua experienciada pelos jesuítas, o quadro do ensino de línguas no Brasil
principalmente na escola pública apresenta-se desolado da experiência de aprender.
Batista e Porto (2005, p. 28-31) ao traçar a trajetória do ensino de língua estrangeira no Brasil mostram
que o ensino de inglês perpassou por várias fases. Desde a Reforma Pombalina (1788 a 1789) quando é
iniciado o ensino de línguas no Brasil voltado basicamente ao ensino de gramática indispensável à leitura,
versão e tradução de textos escritos. Modelo que perdura no ensino de francês considerado na época como
língua culta. Ainda segundo as autoras o inglês só passa a ser disciplina obrigatória em 1837 no Colégio
Pedro II, constituindo-se a primeira instituição de ensino secundário do Brasil. No entanto, entre alta e baixa
demanda, o ensino de inglês no Brasil parece consolidar-se a partir de 1996 com a lei 9.394/96 que enfatiza
a obrigatoriedade do estudo de uma língua estrangeira da 5ª a 8ª série do atual (Hoje, 6º a 9º ano) ensino
Fundamental e no 2º grau, atual ensino Médio.
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Conforme Batista e Porto (2005, p.37),

O ensino de inglês na grande maioria das escolas públicas de educação básica sofre crítica constante,
sendo tachado de ineficiente e desinteressante. Argumenta-se que o aluno, mesmo após vários anos
de escolaridade, termina o ensino médio, em geral com apenas rudimentos da língua, não tendo
desenvolvido, satisfatoriamente, nenhuma das quatro habilidades linguísticas – ler, escrever, falar e
entender.

Analisando essa afirmação das autoras e ao mesmo tempo refletindo sobre ela, percebe-se a necessidade
de transcender a estrutura do ensino de inglês em nossas escolas dando assim uma atenção especial à
comunicação, ressignificando sua aprendizagem tornando a língua inglesa no cenário escolar, uma língua viva
e de possibilidades para comunicação e inclusão.
O que se depreende da situação atual que é “a prática secular no Brasil de privilegiar o estudo da
língua pela língua, muita forma gramatical que enfeixa num colar de conhecimento desaplicados que se vão de
nossa memória sem aviso prévio” (ALMEIDA FILHO, 2005, p. 31) é que a forma como a língua é trabalhada
constitui-se em um entre tantos motivos capazes de explicar o fracasso no ensino de língua inglesa.
Nesse contexto, a reestruturação do ensino de línguas se faz urgentemente necessária, anulando assim
as divisões que desfiguram os sentidos e a compreensão dos aprendizes. Apesar da necessidade de aprender
inglês hoje ser um consenso quase que unânime de todos na atual sociedade, seu ensino é tratado no Brasil
com descaso.
De fato,
As políticas educacionais nunca lhe asseguraram uma inserção de qualidade em nossas escolas. Em
busca dessa qualidade, as classes privilegiadas sempre procuraram garantir a aprendizagem de línguas
nas escolas de idiomas ou com professores particulares, mas os menos favorecidos continuam à margem
desse conhecimento (PAIVA, 2003, p. 57).

Como consequência disso foi criando-se ao longo dos anos uma incredulidade no ensino de inglês na escola
pública, pois essa passa a ser uma língua aprendida pela elite.

No Brasil, não é incomum tampouco, principalmente em localidades mais isoladas ou em áreas urbanas
mais novas e pobres, recebermos nas nossas aulas de LE [língua estrangeira] alunos que nunca tiveram
qualquer contato direto com outra língua e muito menos com a experiência formal de aprender um
outro idioma. Em outros casos, o nosso aluno é o primeiro membro da sua família em muitas gerações
a iniciar a experiência educacional (letrada) de acomodar outro sistema linguístico e cultural em sua
existência (ALMEIDA FILHO, 2007 p. 27).

Por outro lado esse aluno acaba aos poucos não acreditando que aprender inglês possa lhe ser útil na
vida, à falta talvez de perspectiva diante das condições de vida do aprendiz pode ser um fator relevante para o
insucesso da disciplina.
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Na verdade, “especificamente na escola pública brasileira, os alunos poderão estar indiferentes ao
desafio de aprender uma outra L [língua] ou ter expectativas de aprendizagem tão distorcida e baixas que o
processo se inviabiliza” (ALMEIDA FILHO, 2007, p .27). Os motivos que justificam fracasso do ensino de
inglês, todavia, não param por aí,

Deve se considerar também o fato de que as condições na sala de aula da maioria das escolas brasileiras
(carga horária reduzida, classes superlotadas, pouco domínio das habilidades orais por parte da maioria
dos professores, material didático reduzido a giz e livro didático etc.) podem inviabilizar o ensino das
quatro habilidades comunicativas (BRASIL, PCN, 1998, p.23).

No entanto, o que não encontramos por parte do poder público é uma proposta de mudança. Nos próprios
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de língua estrangeira do ensino fundamental estão expressos muitos
problemas com relação ao ensino de inglês, visto que, este subestima o ensino das habilidades orais ao invés
de tentar apontar medidas para sua inclusão nas escolas. Justifica a ausência da oralidade afirmando que:

Somente uma pequena parcela da população tem a oportunidade de usar línguas estrangeiras como
instrumento de comunicação oral, dentro ou fora do país [...] deste modo, considerar o desenvolvimento
de habilidades orais como central no ensino de Língua Estrangeira no Brasil não leva em conta o
critério de relevância social para a sua aprendizagem (BRASIL, PCN, 1998, 20).

O documento oficial, portanto, não considera a necessidade de mudança e enfatiza diante das más
condições encontradas na escola, o ensino de leitura apenas. Cabe lembrar, por sua vez, que a opção por essa
habilidade prioritariamente, não tem surtido o efeito desejado no decorrer do processo educacional.
É importante ressaltar ainda que quando os PCN não reconhecem o uso da habilidade oral como
essencial no ensino de línguas este acaba tirando do aluno a oportunidade de uma habilidade que poderia ser
para este aluno futuramente uma oportunidade de ascender socialmente, visto que o domínio de habilidades
orais pode promover maiores chances de inserção no mercado de trabalho.
Também não são levadas em consideração no documento as mudanças que vem ocorrendo na sociedade.
Por exemplo, hoje no Brasil a informática tornou-se um veículo de comunicação que vai além da leitura e da
escrita, além disso, o Brasil em 2016 estará sendo palco das olimpíadas, momento em que a necessidade de
saber falar inglês transcende qualquer discussão ligada a questões de fronteira e de regionalismo.
Na verdade, a leitura dos PCN ao utilizar o argumento da fronteira e regionalismo permite supor
que a visão da população brasileira é de uma soma de conjuntos estáticos de pessoas que não se deslocam
pelos espaços geográficos. O documento ignora ainda que as línguas não são mais produtos territorizados [...]
(PAIVA, 2003, p. 65).

A representação negativa da escola pública não aconteceu ocasionalmente, ela foi construída ao longo
da história e decorreu da desvalorização social da instituição e consequentemente de seus alunos.
“[...] As altas taxas de repetência e evasão mostram que os que conseguem entrar na escola, nela não
conseguem aprender, ou não conseguem ficar” [...] (SOARES, 2001, p. 09).
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Outro fator relevante para o fracasso escolar é que este atinge predominantemente os alunos de classes
menos favorecidas à proporção que o processo de construção da aprendizagem ocorre numa interação entre
professores, alunos, família e escola. Dessa forma, para que o fracasso escolar seja compreendido, se faz
necessário levar em consideração quem são esses alunos dentro e fora do contexto escolar. Soares, (2001,
p.15) afirma que:

a escola, como instituição a serviço da sociedade capitalista, assume e valoriza a cultura das classes
dominantes; assim, o aluno proveniente das classes dominadas nela encontra padrões culturais que não
são os seus e que são apresentados como “certos”, enquanto os seus próprios padrões são ignorados
como inexistentes, ou desprezados como “errados”.

Por outro lado a consciência fragmentada por partes de alguns professores e alunos leva à supervalorização
da língua inglesa e consequentemente da cultura norte – americana passando uma ideia estereotipada entre o
real e ideal, colocando a língua inglesa como superior à nossa, causando assim um fosso comparativo entre a
língua inglesa e a portuguesa.
O desafio, portanto, é de outra natureza: Em vez de supervalorizar a língua inglesa e sua cultura é
necessário deixar de lado o deslumbramento e dar mais atenção ao foco de interesse de seu estudo no atual
contexto social. Afinal, “a linguagem é, ao mesmo tempo, o principal produto da cultura, e é o principal
instrumento para sua transmissão” (SOARES, 2001, p.16).

A Formação de Professores e o Ensino-Aprendizagem de Línguas

Diante de tantas limitações e desafios para com o ensino de língua inglesa no Brasil, a identidade do
professor de inglês torna-se uma preocupação, já que este exerce um papel fundamental no processo ensino–
aprendizagem.
A presença do professor como agente facilitador da aprendizagem é, sem dúvida, extremamente
importante para o crescimento do aprendiz. Sabe-se ainda que um dos fatores mais decisivos da evasão escolar,
é que, na maioria das vezes o discente não vê nenhuma relação entre os conteúdos estudados e a vida. Nesse
contexto, o professor estratégico acaba por exercer um papel fundamental que é o de motivador, tentando
resgatar conhecimentos do aluno e ao mesmo tempo motivá-lo a adquirir novos conhecimentos (OLIVEIRA,
2005).
No contexto da escola pública, no entanto, percebe-se que a formação do professor de inglês ainda
mostra sérios problemas. Nesse sentido se faz necessário investigar os cursos de graduação com o objetivo de
perceber até que ponto esses cursos estão capacitando seus profissionais a exercerem seus papéis, de forma
que esses desenvolvam com eficiência a capacidade de pensar e de produzir conhecimento dentro da área de
ensino-aprendizagem de língua inglesa (BATISTA, 2005, p. 140).
Para tanto espera que o professor apresente um bom domínio do idioma (tanto falado quanto escrito),
conhecimento linguístico, consistente formação pedagógica, além de consciência crítica.
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Para este fim, é necessário que este professor esteja em um contínuo processo de formação, no entanto,
isso só será garantido se lhe for oferecido condições para isso. Conforme Paiva (2009, n.p.) isso nem sempre
acontece, pois adaptação a um contexto muito pouco favorável na maior parte do território nacional, acaba
inviabilizando esse processo. De um lado, “a formação precária do próprio professor pode ser menos que
profissional, oferecida por uma Faculdade de Letras que não se renovou e não tem compromisso de excelência
com ninguém” (ALMEIDA, 2007, p.27).
Porém, por outro lado, coexiste o desejo de uma grande maioria de professores que buscam aperfeiçoar
seus conhecimentos e tentam solucionar esses problemas presentes no cotidiano escolar tentando desprezar os
modelos tradicionais pouco significativos nas escolas públicas brasileiras.
Outros fatores conflituosos influenciam a ação didática pedagógica no ensino público de língua inglesa,
entre eles a baixa remuneração dos professores, falta de recursos didáticos, grande número de alunos por sala,
entre outros; porém, o que transparece ser mais frustrante é o não contentamento dos professores quanto às
falhas de sua formação, que quando transferidas para o contexto das salas de aula acabam por angustiar e
afastar os estudantes da escola.
No entanto,
se, por um lado, podemos culpar o professor por não dar ao aprendiz um ensino de qualidade, por outro,
não podemos deixar de ver ambos como vítimas das relações de poder. O professor mal formado é ele
próprio vítima de currículos inadequados, vítima de sua situação econômica, vítima de um contexto
desfavorável que não lhe dá acesso a falantes ou a tecnologias que possam compensar essa ausência
de contato com uma comunidade de prática em língua estrangeira. Sem o domínio de sua ferramenta
básica, fica difícil a qualquer pessoa exercer sua profissão com competência (PAIVA, 2009, n. p.)

Cabe por fim ressaltar que “não podemos mexer no passado, mas o futuro está em nossas mãos. Na
medida em que cada ação, cada palavra e cada gesto, por menor que sejam, projetam-se sobre o futuro”
(LEFFA, 2005, p.228), é nesse futuro que deve ser apostado.

Elitização do ensino de língua Inglesa em Escolas de Idiomas e Particulares
No atual contexto social, o inglês se tornou uma característica do mundo globalizado. Segundo Ianni
(2008, p.58) “o inglês se transforma na língua universal, uma espécie de língua franca, por meio da qual se
articulam e expressam indivíduos, grupos e classes, em países dominantes e dependentes [...]”. Tudo isso
contribui para a elitização do seu ensino à medida que “as elites brasileiras procuram a rede particular de
ensino exigindo padrões mais altos de qualidade. Tal tendência contribui para o aumento da disparidade entre
ensino público e escola particular” (WALKER, 2003, p.48).
De fato,
o Brasil tem também uma verdadeira indústria de ensino de inglês, com cursos livres, cujo padrão de
qualidade é variável. Para os institutos e cursos particulares de inglês, não há nenhuma exigência de
supervisão das autoridades educacionais. Porém, o simples fato de tais cursos livres existirem em grande
número contribui para a ideia bastante generalizada de que, para dominar a comunicação em língua
estrangeira, o aluno precisa de aula extra, fora do meio ambiente da escola regular [...] (WALKER,
2003, p. 49).
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Por outro lado, a mídia usa a comunicação para disputa da hegemonia neoliberal em defesa do poder
e consequentemente dos interesses do mercado, a serviço da sociedade capitalista, valorizando a cultura das
classes dominantes, e, claro, da língua dominante.
Sendo assim, o ensino de língua inglesa só tem favorecido as escolas particulares e os cursos de
idiomas que se mantêm com boa aparência e admiráveis propagandas, enquanto que na escola pública esse
“merece só o acaso, quando não o descaso das autoridades educacionais e dos agentes políticos quanto à sua
manutenção com qualidade no currículo” (ALMEIDA FILHO, 2005, p. 46).
Tudo isso acentua ainda mais a ideia de que não se aprende inglês na escola pública, passando sua
aprendizagem a ser privilégio apenas de uma minoria. No entanto, essas “escolas livres têm recebido apenas
avaliações leigas impressionistas, mas são tidas pela população em geral como mantenedora de melhor nível
de ensino (ALMEIDA FILHO, 2003, p.29), ou seja, não há exigência do poder educacional em supervisionálas”.
Sabe-se que há muitos cursos bons de idiomas, inclusive com excelentes estruturas tecnológicas,
excelentes professores e bom padrão de ensino que contribuem bastante para o ensino de inglês no Brasil.
Entretanto, há cursos com duvidosa qualidade, não oferecendo aos alunos matriculados condições de
aprendizagem.
Na visão de Almeida Filho (2003, p. 29), “[...] uma minoria dessas escolas é exceção na produção de
contextos ricos e facilitadores da compreensão para a aprendizagem de línguas com propósito de uso social
e profissional”. Público ou privado o ensino de inglês tornou-se indispensável para os cidadãos do mundo, a
língua que comunica os que participam da sociedade global. “Como nenhum outro idioma anteriormente, o
inglês difundiu-se até converter-se no idioma do mundo” (IANNI, 2008, p. 75).

Considerações Finais
Por outro lado, os dados revelaram alguns posicionamentos negativos em relação à aprendizagem da LE,
o que tem contribuído para a não aprendizagem. Tais atitudes, como já disse, estão assentadas em três fatores
na desmotivação, na resistência dos aprendizes, e nos aspecto ideológicos. Assim, faz-se essencial a mediação
do educador no sentido de desconstruir tais atitudes. Destarte, acredito que se crenças que alimentam atitudes
negativas e ultrajam o ensino e a aprendizagem da LE propagam-se e tomam uma dimensão avassaladora,
boas práticas e atitudes positivas podem também repercutir e projetar mudança de um quadro desesperador.
Considerando as divergências existentes no ensino de língua inglesa no Brasil conclui-se que a educação
precisa exercer um papel instrumental na sociedade, pois se acredita que através da educação seja possível
redimir as desigualdades sociais à medida que o indivíduo tem nela a oportunidade de ascensão social.
No tocante à língua inglesa essa pode colaborar para aumentar as possibilidades de autopercepção do
aluno como ser humano e cidadão crítico, aumentando sua capacidade discursiva e inclusiva.
Ao contrário, seremos meros reprodutores de conteúdos e desigualdades. Em relação ao ensino de
inglês no Brasil é possível corroborar que este “mostra sinais de mudanças para melhor” (WALKER, 2003,
p.50).
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Entretanto, poucos alunos das classes menos favorecidas veem a aprendizagem de inglês como
essencial na educação, além disso, a falta de credibilidade na escola pública quanto ao ensino de inglês é um
fato que contribui para o desinteresse demonstrado pelos estudantes.
Porém, esse fato não deve ser encarado como determinante. A educação não pode mais se restringir
ao mero conhecimento de repetição de fórmulas prontas, a busca agora é por uma educação que leve os
aprendizes a desenvolverem competências comunicativas na troca de informações. A língua inglesa passará
a exercer nesse contexto outra função bem mais “importante não levando o conhecimento e a informação do
centro para a periferia, mas também no sentido inverso [...]”.
Aqueles que são meros receptores do conhecimento poderão também se transformar em emissores”
(LEFFA, 2005, p. 243). É nesse sentido que não pode faltar o ar cristalino do professor para oxigenar o saber,
torná-lo significativo para seus alunos desmistificando o fosso entre a escola da elite e das classes populares,
mesmo porque a elite sempre teve acesso ao ensino de língua estrangeira, sendo o desafio maior dar essa
oportunidade a quem nunca a teve.
A luta a favor de uma escola pública e de qualidade continua, já que as medidas tomadas em termos de
reformas educacionais, reformulações de currículos, aperfeiçoamento dos professores, e as novas metodologias
de ensino não têm dado respostas pedagógicas explícitas diante desse complexo processo que é o ensino
público brasileiro. Portanto, com a rapidez das mudanças, o futuro tornou-se imprevisível. É necessário educar
para um mundo novo, o qual é ao mesmo tempo lógico e imprevisível. O medo e a incerteza nos impulsionam
a buscar o novo, um novo olhar sob a educação. Uma educação que acolha os filhos da pobreza. Logo, o que
se tem é uma educação com uma quantidade enorme de excluídos, sendo as maiores vítimas dessa política
educacional os filhos pobres da nação que no mundo competitivo em que vivem poderão ter na educação um
futuro melhor à medida que o saber seria a única chance que esses teriam de ascender na vida.

Referências Bibliográficas

ALMEIDA FILHO, José Carlos Paes de. Linguística aplicada – ensino de Línguas e Comunicação. Campinas,
SP: Pontes Editores e ArteLíngua, 2005.

ALMEIDA FILHO, José Carlos Paes de. Dimensões Comunicativas no ensino de línguas. 04. ed. Campinas,
SP: Pontes Editores, 2007.

ALMEIDA FILHO, José Carlos Paes de. Ontem e hoje no ensino de línguas no Brasil. In: STEVENS,
Cristina Maria T.; CUNHA, Maria Jandyra C. (Orgs.). Caminhos e Colheitas: ensino e pesquisa na área de
inglês no Brasil. Brasília: EdUnb, 2003.

REVISTA BARBANTE - 32

BERGER, Maria Amália F. O Papel da Língua Inglesa no Contexto de Globalização da Economia e
as Implicações do Uso das NTICs no Processo de Ensino Aprendizagem desse Idioma. 2005. 145f.
Dissertação (Mestrado em Educação) – Núcleo de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de
Sergipe, São Cristóvão, 2005.

BATISTA, Maria Luiza W.; PORTO, Maria Augusta R. Um breve histórico do ensino de línguas estrangeiras
no Brasil. In: SANTANA, Givaldo et al. São Cristóvão: Editora UFS; Aracaju: Fundação Oviêdo Teixeira,
2005.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais:
terceiro e quarto ciclos do ensino do ensino fundamental: Língua estrangeira/Secretaria de Educação
Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998.

CRYSTAL, David. Language and the internet. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: Saberes necessários à prática educativa. 37. ed. São Paulo: Paz
e Terra, 2008.

IANNI, Octavio. A Sociedade Global. 13. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008.

LEFFA, Vilson J. O Ensino de Inglês no futuro: Da dicotomia para a convergência. In: STEVENS, Cristina
Maria T.; CUNHA, Maria Jandyra C. (Orgs.). Caminhos e Colheitas: ensino e pesquisa na área de inglês no
Brasil. Brasília: EdUnb, 2003.

OLIVEIRA, Ana Karina C. A Formação de Professores para o Uso das Tecnologias: O caso dos professores
de inglês do ensino fundamental das escolas da rede municipal de ensino de Aracaju. 2007. Dissertação
(Mestrado em Educação) – Núcleo de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Sergipe, São
Cristóvão, 2007.

OLIVEIRA, Maria Inez Matoso. Línguas Estrangeiras: Uma visão histórica das abordagens, métodos e
técnicas de ensino. Maceió: Edições Catavento, 1999.

ORTIZ, Renato. Mundialização e Cultura. São Paulo: Brasiliense, 2000.

REVISTA BARBANTE - 33

PAIVA, Vera Lúcia Menezes de O. A LDB e a legislação sobre o ensino e a formação de professor de língua
inglesa. In: STEVENS, Cristina Maria T.; CUNHA, Maria Jandyra C. (Orgs.). Caminhos e Colheitas: Ensino
e pesquisa na área de inglês no Brasil. Brasília: EdUnb, 2003.

_______. Memórias de Aprendizagem de Professores de Língua Inglesa. 2009. Disponível em: Acesso em:
10 de Outubro de 2009.

SOARES, Magda. Linguagem e Escola: Uma perspectiva social. São Paulo: Ática, 2001.

WALKER, Sarah. Uma visão geral do ensino de inglês no Brasil. In: STEVENS, Cristina Maria T.; CUNHA,
Maria Jandyra C. (Orgs.). Caminhos e Colheitas: Ensino e pesquisa na área de inglês no Brasil. Brasília:
EdUnb, 2003.

REVISTA BARBANTE - 34

Guilhermina & Augusto dos Anjos: Mãe-de-Leite, Mãe-de-Santo—
tropos e topos poÉticos
sandra s. f. erickson
Departamento de Línguas e Literaturas Inglesa
UFRN

Resumo: Apresentamos algumas considerações sobre o xamanismo como matriz para ler Augusto dos Anjos.
Passando por vários versos de Os doentes, As cismas do destino. Tratamos em especial dos sonetos: Mater
originalis, O pântano e Ricordanza della mia gioventu. Propomos que este último poema é um manifesto anticolonial. Criticando o roubo do leite das mães pretas pelas Sras. brancas o poeta critica o patriarcado colonial.
Guilhermina, foi muito mais do que uma Ama-de-Leite do poeta. Ela foi sua Mãe-de-Santo e um tropo para a
Nanã Buruquê, a Sra. dos Pântanos dos povos Africanos, a entidade, energia ou evocação materna mais antiga
do mundo. Guilhermina é, assim, um tropo para a influência das matrizes Africanas na poesia de Augusto.
Palavras-chave: Augusto dos Anjos; Augusto dos Anjos e decolonialismo; poesia e xamanismo.
Abstract: After some considerations about shamanism as a matrix for reading Augusto dos Anjos, we propose
that the sonnet Ricordanza della mia gioventu is an anti-colonial manifesto for it criticizes the theft of black
mothers' milk by the character of the white “Mrs.” through whom the poet criticizes colonial patriarchy.
Guilhermina, the “milk mother”, was much more than the poet's and lyrical self nurse. She was for the poe’s lyric
self what Afro-Brazilian religiosities call a “Mother-of-Saint” or “Mother-of-the-Head” (referring to specific
qualities the energy of the priests of this Goddess brings to one’s mindset which are imprinted in her chosen
ones) and for the Goddess Nanã Buruquê, Queen of the Swamps, the oldest maternal entity of BrazilianAfrican mythologies and cosmovisions. Guilhermina is, therefore, a trope for the influence of African matrixes
on Augusto's poetry. To illustrate this point, we bring in some verses from Os doentes and As cismas do
destino, though our focus are the sonnets Mater originalis, O pântano and Ricordanza della mia gioventu.
Key-words: Afro-Brazilian mythologies in Augusto dos Anjos’s poetry; Brazilian poetry; Poetry and shamanism.

Ê, oh, Nanã, ê!
Senhora SantAna: Òrèrè
Vovó de Aruanda: Aruê!
Saluba Nanã ê!
Canto para Nanã (1990), Lisa Ono
Tratamos de Guilhermina, a Ama-de-Leite do poeta Augusto dos Anjos (Parahyba 1884—MG 1914)
desde 2004 experimentando e expandido o entendimento dessa figura central no imaginário e temário do
poeta a partir de vários ambientes interpretativos. Nossos entendimentos foram mudando da metodologia mais
engessada de Harold Bloom (revisionismo dialético ou angústia da influência) que exploramos em Erickson
2003 a 2014 ao tratamento sociológico, etno-botânico e etno-poético em Erickson 2020 (no prelo, Jovens
Escribas, Natal, RN). Hoje vislumbramos, além do entendimento do próprio Bloom de sua teoria e metodologia
poética, que existe disputa também entre as influências que um poeta recebe de tradições veiculadas oralmente,
em especial, das tradições xamânicas. Quanto mais meditamos sobre o poema Ricordanza della mia gioventu,
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dedicado a Guilhermina, mais cresce nosso afeto, nossa reverência e devoção a esta Grande Mãe na vida do
poeta e na nossa.
Ler Augusto, já dissemos (Erickson 2014), é um exercício de ir além, sempre mais além . Além de ter
bebido o soro da coalhada primordial (literatura védica, Erickson 2014), o poeta bebeu o leite do sutra budista
Prajnaparamita, de Almatéia (a Guilhermina de Zeus) e das mães de leite de todas as tradições a que teve acesso
conforme defendemos em Erickson 2015. Em Nonevar (1910), o poeta escreve:
Pareço muita vez uma ave muito mansa;
— Helênica ave ideal, apolínea flor
Oriunda de qualquer semente superior
plantada pelas mãos magníficas de Safo (l. 22-25)

		
Parece uma ave (poeta) grega, mas não é. Seu lirismo vem de Safo, sua Mater Originallis (ver Erickson
2014), mas o conteúdo de sua lira vai além do mundo grego e latino e tem enraizamentos profundos nas
matrizes Afro-Ameríndias e orientais.
Neste presente escritura, apresentamos algumas considerações sobre o xamanismo como matriz para
ler o poeta (explorados em Erickson 2020) compartilhando o insight mais recente e ainda in progress de que
Guilhermina é mais do que a Ama-de-Leite do poeta. Ela foi sua Mãe-de-Santo. Na poesia ela é um tropo
para a Nanã Buruquê dos povos Africanos, a entidade, energia ou evocação materna mais antiga do mundo.
Guilherma é, pois, um tropo para a influência das matrizes Africanas na poesia de Augusto.
Nanã é um tema difícil de se pesquisar pois a bibliografia é pouquíssima. As inúmeras pesquisas feitas
na internet lhes aferem características e qualidades universalmente aceitas pelos praticantes das religiosidades
de matriz Africanas, cuja transmissão ainda é predominantemente oral e a intimidade com sua história é
um privilégio conferido aos que se iniciam (se dispõem a participar de sua vida cotidiana) nos exercícios
religiosos dessa tradição e sua mística. Juntei essas pesquisas às minhas próprias visitas em tempos idos à
lugares ritualísticos aos quais compareci como observadora, não na qualidade de pesquisadora.
Pensar em Guilhermina me inspirou a encontrar na memória essas considerações sobre Nanã que tranço nesse
ensaio composto como um xirê. O poeta aprendeu que Nanã é uma Grande Mãe e, assim a integrou em suas
composições.
2. PoÉtica como resistência
Nanã vem das neves,
Ela vem das ondas do mar
Saravá Oxumaré!
Saravá a sereia do mar!
Saravá Nanã Buruquê!
Lagoa da Vovó dos Orixás, Dois Sóis
Conceitos, temas e práticas xamânicas têm raízes em todas as tradições poéticas antigas. A poesia e
mesmo a filosofia clássica dos gregos, latinos, anglo-saxões, indianos é xamânica. A penas não falamos assim
dela. Culpemos Aristóteles, aquele mesmo que, sem a menor pesquisa, afirmou que mulheres são homens
defeituosos, e usou o adjetivo filomito para insultar Platão. Entretanto, o próprio Platão considerou poetas
inferiores a filósofos simplesmente porque seu saber era de uma ordem mais abstrata do que a Filosofia que,
por sua vez, de concreto não tem nada.
Encontramos uma enorme quantidade de raízes e rizomas de conceitos, temas, tropos, palavras,
imagens, xamânicas espalhados em muitas composições do poeta, tais quais: respeito a todas as formas de
vida e tratamento da Terra como a Grande Mãe, elementos que são pontos fulcrais dessa matriz. Xamanismo
é, sobretudo, um questionamento da racionalidade como principal ou única ferramenta válida e legítima de
conhecer, experimentar e descrever o mundo. Embutida nessa preocupação está a construção de um suporte
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para identidades nacionais pois coloca na mesa de debate religiosidades do povo Afro-Indígena reprimidas
pelas elites coloniais, oferecendo a crítica ao modelo colonial de perceber o mundo e de nele com-viver, o
resgate de práticas e técnicas para tratar o corpo como uso de Mães Plantas, transe, etc. criminalizadas e
consideradas não civilizadas pelo pensamento da elite e sua higienizada estética, religião, ciência e formas
violentas de exercer-se sobre nossos povos. Todos esses temas interessam ao poeta e são tratados por ele, como
defendemos em Erickson 2020, onde também apontamos as críticas severas do poeta ao projeto colonialista
Europeu em nossa terra.
Considerando a riqueza das tradições xamânicas Afro-Indígenas, reprimidas nas instituições formais
das elites, mas vivas nos undergrounds e no sincretismo permitido pelo catolicismo colonial que, por certo,
o poeta conheceu no engenho de seus pais, não é difícil aos leitores aceitar nossa sugestão de que a querida
Guilhermina não apenas defendida, mas imortalizada nos poderosos e e-ternos versos de Ricordanza della mia
gioventu foi, mais que uma Mãe-de-Leite. Ela foi uma Mãe-de-Santo, Mãe-de-Cabeça. Assim como o Finado
Tôca, para cuja casa a voz lírica diz ser todos os dias arrastada (Gemidos da arte, III, l. 112), Guilhermina
transmitiu ao poeta que também se nutriu do melhor da poesia Ocidental, as poderosas matrizes poéticas dos
antigos povos da Terra e da África.
Entendemos a presença de Guilhermina na poesia de Augusto como fundo poÉtico. Não apenas no
sentido de poiesis, mas de princípios morais relativos, por exemplo, ao relacionamento do humano com os
outros seres do mundo. Sua importância vai além de provedora de leite materno. Leite é um tropo para a
Guilhermina educadora. Mãe-da-Cabeça do poeta e do eu lírico. Para ela o poeta dedicou um de seus mais
belos poemas, Ricordanza della mia gioventu, manifesto anti-colonial que ele fez questão de titular no latim, a
língua de Propércio, Petrarca e Dante. Eis a transcrição do poema:
A minha ama-de-leite Guilhermina
Furtava as moedas que o Doutor me dava.
Sinhá-Mocinha, minha Mãe, ralhava...
Via naquilo a minha própria ruína!
Minha ama, então, hipócrita, afetava
Suscetibilidade de menina:
"—Não, não fora ela!—" E maldizia a sina,
Que ela absolutamente não furtava.
Vejo, entretanto, agora, em minha cama,
Que a mim somente cabe o furto feito...
Tu só furtaste a moeda, o ouro que brilha.
Furtaste a moeda só, mas eu, minha ama,
Eu furtei mais, porque furtei o peito
Que dava leite para a tua filha!
O engajamento político do eu lírico e sua condenação ao patriarcado é bem claro. Mãe-de-Leite é uma figura
poderosa. Por isso é que os gregos imortalizaram Almatéia, a cabra que amamentou o pequeno Zeus. Mais que
mãe biológica, a Ama-de-Leite é quem dá sustentação da vida ao infante ao lhes transferir a nutrição essencial,
o ouro que as Sras. dos Srs. descaradamente roubavam das crianças negras.
O poema denuncia a Sra. Mãe, personagem do poema onde aparece como a própria mãe do eu lírico. Essa Sra.
Mãe é criticada pelo eu lírico por condenar a escrava pelo roubo de umas moedinhas que sequer eram dela
enquanto o Senhorzinho, a quem pertencia as moedinhas, roubava o leite, precioso nutriente, da filha da Ama.
A injustiça criminosa que conferia o benefício ao Senhorzinho, não fica só restrita à Guilhermina e sua filhinha,
mas passa para as próximas gerações da Ama. A desnutrição dessa filha terá consequências causando um dano
para toda a vida da criança e, assim, das futuras gerações de Guilhermina. Por outro lado (antiteticamente) o
benefício ao Senhorzinho fortalece a geração presente e futura da Sra. Mãe. Essa Mãe não é apenas a mãe do
poeta ou do eu lírico, como os comentaristas apontam—é a mãe arquetípica da Casa Grande, exploradora das
senzalas. Carcará arrancando o leite da boca da criancinha da Ama pobre para a boca do Senhorzinho rico e
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ainda negaceando umas moedinhas que sequer eram dela (da Sra.), mas da criança sugadora do leite da filha
da Ama.
O crime da Sra. Mãe é claro. Assim como a Sra. Mãe é o arquétipo da Malvada Insensível Exploradora
Sra. de Todos os Engenhos, Guilhermina é o arquétipo de Mama África, de todas as mães-de-leite violentamente
roubado para nutrir os filhos das sras. dos srs. patriarcais. Porquanto o eu lírico/poeta não pode restituir o leite
à Ama e sua geração, ele faz uma reparação epistêmica inocentando a Ama e criminalizando a Sra. Mãe.
A cena aparentemente casual, pedaço de memória encantada (transformada pelo tempo), mas dolorosa
do eu lírico, não é nada casual—é o retrato de uma cena que acontecia em centenas de Casas Grandes, com
milhares de Guilherminas. Todo mundo que bebeu leite assim, roubado de uma criança negra ou indígena
deve ter sentido, ainda que inconscientemente, o murro na boca do estômago. Toda Sra. que roubou leite de
criancinhas negras e indígenas sentiu a pancada no coração. Ou não sentiu. Não sei qual é a realidade pior.
O poeta trabalha magistralmente do literal, ao simbólico, ideológico, político. Todos os recortes são
igualmente fortes, poÉticamente poderosos. Não há como ficar confortável. Insensível à denúncia nua e
crua da violência e mesquinhez das classes economicamente superiores, moralmente degradadas. A própria
Guilhermina tem consciência plena do valor de seu leite e da violência a que era sujeitada; por isso, ela “maldizia
a sina/ Que ela absolutamente não furtava” (l. 7-8). Registro que o eu lírico faz questão de mostrar na voz da
própria Ama dando à sua fala um estatuto de depoimento.
A figura da filhinha de Guilhermina não aparece (presente através da apóstrofe) no poema, mas não sai
de nossa mente: a criança pobre chorando de fome enquanto o rico leite de sua mãe é sugado pelo bebê rico da
Casa Grande. O fato de que a amargurada confissão do roubo do leite seja feita pelo próprio bebê-ladrão, agora
adulto, no controle de sua vida e narrativa confere mais que credibilidade, autoridade e dignidade à voz lírica
(l. 10-14):
[...] a mim somente cabe o furto feito...
Tu só furtaste a moeda, o ouro que brilha...
Furtaste a moeda só, mas eu, minha ama,
Eu furtei mais, porque furtei o peito
Que dava leite para a tua filha!
Versos intimistas, subversivos onde a intimidade revelada pelo eu lírico serve à reflexão coletiva em que
somos intimados a julgar o que aconteceu nesse recorte da memória poética. A moeda, o dinheiro, é tornado
insignificante inclusive com o adjetivo “só” que aparece reforçado em “Tu só furtaste a moeda, o ouro que
brilha” e, em seguida, “Furtaste a moeda só” , tornando a injustiça contra a Ama e sua filha imensurável, ainda
que a moeda fosse—o que não foi o caso—de ouro. A moeda não tem nada agregado a ela. Ouro era o leite. A
injustiça do roubo desse ouro não pode jamais ser reparada—nada pode restituir o leite, a nutrição e tudo que
ela significa para toda a vida à filha de Guilhermina. O tempo não volta e o passado de exploração das mães
negras determinou um futuro de oportunidades exíguas para suas filhas e filhos.
Há muitas outras leituras para esse precioso significante, leite (além do que sugerimos em Erickson
2015), mas prefiro ficar neste contexto da crítica do poeta ao colonialismo e ao patriarcado machista e feroz
que soube utilizar tão eficientemente inclusive as mulheres, as mães como seus instrumentos no exercício
do poder violento que a todos oprime e tutela. O eu lírico deixa sua indignação clara: ele foi usado quando
era apenas um bebê indefeso e sem controle de nada pela própria mãe para ferir e explorar outras crianças...
roubando leite... Um bebê rico, da elite governante roubando o leite de uma criança pobre e sem recursos.
Agora, na memória adulta do eu lírico, não pode voltar no tempo, não pode reparar a irreparável injustiça—
resta-lhes apenas, expor o roubo e os verdadeiros ladrões do povo. A rica Sra. branca dando lição de latrocínio,
cinismo e hipocrisia a seu filho.
Ironia: a poesia anti-sistêmica de Augusto dos Anjos é lida e glamourosamente memorizada pelas elites
oligárquicas da Parahyba ainda que seja tão evidente nesta poética, que foi para os homens brancos, ricos e
eurocentricamente educados, os brutos da terra, que o poeta legou cuspe e catarro. Escolhendo Guilhermina
como seu porta-estandandArte, o poeta os golpeia ao apresentar a cultura e a ciência (saberes) marginalizadas
da senzala justapostas ao melhor dos gregos, romanos, védicos, árabes—todos os que formam o áxis do cânone.
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2. Canto—topos & tropos
Saravá Nanã,
Oh! Nanã Buruquê!
A sua saia é roxa
O seu telhado é de sapê
Ponto de Nanã
Considerando a riqueza das tradições xamânicas Afro-Indígenas, reprimidas, mas vivas nos
undergrounds e no sincretismo permitido pelo catolicismo colonial que por certo o poeta conheceu no engenho
de seus pais, não é difícil aos leitores aceitar nossa sugestão de que a querida Guilhermina foi, mais que uma
Mãe-de-Leite, uma Mãe-de-Santo, Mãe-de-Cabeça.
Banhos, defumações, chás, inalações, emplastro, mastigação, batimento de folhas, cantos, e toda uma
incrível coleção de ervas e técnicas medicinais xamânicas aparecem nos poemas de Eu. Em Erickson 2003 onde
nossa leitura do poeta se limitou à sua relação com as linhagens poéticas eurocêntricas falamos da importância
de fumo, fumaça e cigarro na arquitetura do poeta. Agora agregamos àquelas observações as ocorrências de
"fumaça de mato" e "vapor de erva", cuspe, febres, sonhos, delírios, vigílias noturnas, rituais de jejuns e práticas
devocionais, tratamentos por saliva, cuspe, catarro, benzeduras, maldições, plantas psicoativas, todos esses
vocábulos presentes e recorrentes nos poemas. Vibra, pulula, pulsa nos poemas toda a força do Xamanismo
Raiz, como indicam esses meiguíssimos versos em Tristezas de um Quarto Minguante (l. 15-16):
Para que esta opressão desapareça
Vou amarrar um pano na cabeça,
Molhar a minha fronte com vinagre
Outra técnica xamânica nos poemas é a unhimiliche e deslocada referência: “aplicações hiemais de gelo
russo” (As cismas do destino, I, l. 48)—gelo russo em pleno Nordeste do Brasil, pelo que podemos ver que há
algo mais aí a ser investigado aí.
Outra importante observação é a de que, entre nossas plantas leitíforas, se inclui a Jurema, conforme
vemos neste Ponto:
Pelo leite da jurema
Pelo sol que vai raiar
Dai-me forças ó meu deus
Deixa a jurema trabalhar
A relação do poeta com a Jurema merece tratamento destacado e é muito caro ao meu coração.
Adiante apresentaremos algumas considerações, mas aqui não é o espaço, pois necessita um cuidado especial
e exclusivo. Todavia penso apropriado pensarmos em Guilhermina como uma Mestra, Mãe-de-Santo de quem
o poeta bebeu vários tipos de leite—de sabedoria, quem sabe até Jurema, pois suas composições são inundadas
de plantas psicoativas e seus efeitos (Erickson 2020) são reportadas pelo eu lírico.
Escrito aqui parece simples e óbvio pois é apropriado, profundamente poético, que Jurema, com seus
reinos e cidades encantadas esteja na poesia de Augusto dos Anjos, mas levei anos de incontáveis pesquisas
para perceber e me convencer essa conexão. Se o poeta está incorporando aos poemas essas criaturas sagradas,
Jurema não poderia faltar. Pau d’Arco, é, literalmente um palavra que o poeta faz questão de deixar como
assinatura de muitos poemas. Pau d’ Arco é outro nome para Jurema. Depois de rasgarmos, como intima o
poeta (A um mascarado), a máscara de seda da mente colonizada ficou muito claro. Acácia, Ipê, qualquer que
seja a espécie amarela ou roxa (violeta, registro semiótico e semântico também precioso para sua poiética) ,
Jurema quer preta (Mimosa acutistipula), quer branca (Piptadenia Stipulacea), a Árvore da Serra, no poema
homônimo, são todos nomes da mesma planta. A mesma árvore sagrada arrancada pelo golpe do machado
bronco de um pai (me refiro ao poema e não a nenhuma correlato biográfico) por razões não esclarecidas no
poema, as quais bem podem ser as propriedades alucinógenas demonizadas pelo cristianismo hegemônico da
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colonialidade patriarcal eurocêntrica e proibida por seu ordenamento político, cultural e jurídico.
Faz sentido poético que Guilhermina se junte a Jurema e Nanã, assim como faz sentido que sejam
linkadas a seus conceitos científicos, Monera Antiga, Sopa Biológica estejam presentes nas composições de
Augusto onde o melhor da ciência se junta ao melhor da poesia.
3. À Mãe Ancestral—Mãe das mães
Minha mãe é Nanã
O Orixá mais velho do céu
Nanã, Oh! Nanã Buruquê
Senhora Santana,
Valei-nos Avó de Aruanda!
Valei-nos Senhora Nanã!
Livrai-nos das horas aflitas!
Ponto de Nanã
A voz lírica do poeta destaca o feminino como princípio de vida, resistência e sabedoria ancestral
invocando-a diretamente por epítetos comovedoramente doces, reverentes, devocionais: Mater Originalis
(título e tema de um soneto) , Monera Que Havia Sido a Mãe Antiga (Os doentes, Canto V, l. 217-218), Substância
de Todas as Substâncias (Monólogo de uma Sombra, l. 5 e 6), Substância Universal (Agonia Filósofo, l. 14),
Mãe-Comum (Vozes de um túmulo, l. 1), Substância Inorgânica Primeva (Os doentes, Canto V, 236), Eva (Os
doentes, Canto V, 237). A voz lírica expressa a saudade dos tempos em que Lama e nós erámos um só corpo,
sinédoque de um mesmo Todo.
Conforme já desenvolvemos, Matter originalis, é outra designação para a “A energia intra-cósmica
divina / Que é o pai e a mãe das outras energias” (AA, Sonho de um monista, l. 13-14), a Natureza, Mamantuá e
o Feminino—os seres vivos, irmãs, irmãos, filhos, filhas da “evolução orgânica da argila” (As cismas do destino,
l. 380), Mãe Terra. Essas designações falam por si mesmas da relação de ternura, reverência e devoção do poeta
para com a Grande Mãe.
Como no budismo, hinduísmo e jainismo, também no xamanismo a terra é tratada como a PachaMama,
personificada, viva, empoderada por energias que não sabemos ainda qualificar, nem quantificar e nem explicar,
mas podemos perceber, receptar poeticamente (grifos nossos):
a terra resfolega
Estrumada, feliz, cheia de adubos. (Tristezas de um quarto minguante l. 79-80)
Vinha do coração quente da terra
Um rumor de matéria dissolvida. (Noite de um visionário, l. 63-64)
Versos como esses acima tecem um sentimento de inefável religação de nossa energia individual com
essa Argila Orgânica que o poeta nos apresenta como nosso Ser Materno e, através dela, Terra, com os seres a
que ela, a partir de si mesma, deu a vida. Tratamento muito meigo e doce condizente com nossa Grande Mãe,
mãe de nossas mães, Avó de todas as mães, Mãe Ancestral— Eurínome, Cibele, Geia, Reia, Magna Mater,
Nisaba, Ísis, Jörð , Inana, Mahimata, Aditi, Nãnã.

4. Terra & Nanã: A iabá mais velha
Saravá Nanã!
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Ô, Nanã Buruquê!
A sua saia é roxa
O seu telhado é de sapê.
Ponto de Nanã
Terra, nas composições de AA, está sempre cheia de vida, de “coração quente”, pro-ativo. Ela é tratada
não apenas como nossa Mãe Transcendental, abstrata, simbólica, como discutimos acima, mas como mãe
biológica, natural (da bios, vida mesma), argila matricial. Matéria prima de todos os seres, de todas as mães.
Desse modo o poeta constrói um link fundamental e indissociável entre os seres vivos—todos eles, como
vemos nestes versos de Viagem de um vencido, onde Terra está grávida dos seres que são, por consequência,
nossos irmãos e irmãs (l. 25-28):
Sentia estar pisando com a planta ávida
Um povo de radículas e embriões
Prestes a rebentar como vulcões,
Do ventre equatorial da terra grávida!
Por estar toda grávida Terra demanda atenção, proteção; desperta cuidados, carinhos. Nossos pés
devem tocá-la como se fossem mãos. Vai se plantando em nós a consciência de que esses seres nascidos da
Mãe Terra têm também direito à vida em dignidade—não são meras comodities. Não podemos sair por aí
andando por cima de tudo de qualquer jeito, mas olhando tudo com cuidado, pisando devagar, para não ferir
os outros seres vivos, os outros Povos da Terra, como diz o poeta, no verso da l. 70: “Eu sofria, ao colher simples
gardênia” e, na l. 76, o eu lírico vai além dos seres vivos se referindo a “alma das coisas”, não apenas dos seres
considerados de reinos superiores.
Ou seja, o poeta questiona a hierarquia orgânica eurocêntrica onde o humano é considerado o Sr. da
Vida advogando que todos os outros seres devam ser tratados com dignidade. Essa visão dos povos antigos da
Terra está ainda viva nas cosmovisões de povos Afro-Ameríndios e muitos povos asiáticos (Tibete, Índia) e se
tornando popular hoje quando o desastre do Antropoceno põe em risco a continuidade de nossa espécie e da
vida na Terra.
5. Nanã Baruquê, A Que Pisa Devagarinho
Nanã, mãe Nanã
Okê!
É flecha ligeira nas matas
É água benta nos rios
Nanã, mãe Nanã
Okê!
Ponto de Nanã
As divindades Africanas têm uma composição complexa que vai desde o modo de como se vestem,
cantam, dançam até as suas oferendas de comida e bebida, cores, pedras, invocações e doenças com as quais
se ligam. Tudo é muito cuidado e carregado de significado. Cada divindade é um ecossistema semântico e
semiótico sofisticado. Cada referente é uma metáfora rebuscada para o modo humano de se relacionar com a
vida. Como o conceito de “Mãe-de-Cabeça”. Nanã é associada a doentes em geral, os quais ela ajuda a morrer.
As doenças mais relacionadas ao seu domínio são doenças do estômago e da pele.
Talvez porque o envelhecimento que é também sua territorialidade, se manifesta mais diretamente,
na pele, o que explica versos estranhos como esses onde pele aparece designada até de modo científico: “o
melanismo da epiderme” (Noite de um visionário l. 20), “pele de rinoceronte / Estendida por toda a minha
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vida” (As cismas do destino l. 11-12), “O pergaminho singular da pele” (Solitário, l. 13), “uma epiderme cheia
de sarampos!” (Os doentes, Canto II, l. 58), “Como uma imensa e rutilante cobra / De epiderme finíssima de
areia... E por essa finíssima epiderme” (A ilha de Cipango, l, 3-4), “tegumento sujo” (Tristeza de um quarto
minguante, l. 90), “Sinto bater na putrescível crusta / Do tegumento que me cobre os peitos / Toda a imortalidade
da Substância!” (Revelação, l. 26-28).
Há um catálogo grande de doenças, doentes e mortes nas composições deste poeta alcunhado de “Poeta
da Morte”—o que é natural a uma poiética onde o eu lírico performa como um xamã.
Conquanto as ligações acima apresentadas entre a poética de AA e xamanismo são abundantes, podemos
avançar um pouco mais e pensarmos em Guilhermina como um tropo para a Nanã Burukê, conforme já
adiantamos. O epíteto de Nanã, A Mãe Antiga, e todas as instâncias acima referenciadas nos poemas de
Augusto já nos direciona ao que no Candomblé e Umbanda é tratado como os domínios de Nanã, também
associada a Omolu, entidade que tem conexão especial com doenças. Lembrando que “era” é também um tipo
de ordenamento de tempo, convido os leitores, ao um exercício de abertura de cabeça a partir destes belíssimos
versos em Os doentes (Canto V, l. 217-218, grifo nosso) onde o eu lírico declara:
Era (nem sei em síntese o que diga)
Um velhíssimo instinto atávico, era
A saudade inconsciente da monera
Que havia sido minha mãe antiga.
Avó é, exatamente e precisamente Mãe Ancestral das energias da vida cultuadas como divindades pelos
povos de outros lugares e outras eras. Nãnã, significa, segundo o antropólogo francês Pierre Verger, Raíz,
Aquela que se Encontra no Centro da Terra. Ela é uma entidade adotada pelo antigo Reino de Daomé e
depois pelos Yorubá. Ela é a Criatura Velha, ou seja, o Mundo e/ou o Tempo—assim faz sentido que ela esteja
associada à Poço, Buraco e Pote.
Ela veste violeta, lilás e branco (como o Buda da Medicina no Tibete) e é associada às profundezas da
Terra, tanto quanto a abertura do espaço e aos mistérios da morte e do renascimento. Naturalmente Ela cuida
dos velhos, dos doentes e moribundos pois é a Dona dos Portais e das Chaves (atributos também de Jurema)
dos reinos do além (das percepções imediatas, da vida que veio dela e a Ela retorna). Seus epítetos são também
metonímias (descrevem suas qualidades) revelando não apenas a sabedoria ancestral e poética desses povos,
mas também as matrizes poéticas tecidas por Augusto:
Nanan: A Mais Antiga
Burukê: O Nome da Divindade
Oluwaiye: Senhora da Terra, Dona do Pote da Terra
Obayá: A dos Pântanos
Ajapá: Guardiã da Mata
Ajaosi: Guardiã da Esquerda
Nos candomblés ela é a Deusa dos Pântanos e da Lama, de onde veio à vida, ou seja, é a Sopa Biológica,
a Mater originalis, “impalpável gelatina” (l. 3), “homogeneidade indefinida” (l. 7) de onde, diz o poeta em Mater
originalis, l. 13-14:
autônoma e sem normas
A minha forma nasceu
Oh! Mãe original das outras formas
Minha forma lúgubre nasceu”
Lama é um significante mais que precioso em AA, como discutimos em Erickson 2003, 2015 e 2020.
Agora esse ambiente se carrega ainda mais de significado.
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Nanã assistiu a gênesis do mundo nos dois sentidos: viu a criação da vida na Terra e auxiliou Omulu a
criar a humanidade mergulhando duas vezes no fundo de um rio ou lagoa de onde trouxe a lama primordial da
qual Oxalá modelou a humanidade e nela soprou a vida. Por isso, a chamam de Rainha da Lama relacionando-a
com a memória pois está presente desde o nascimento do Mundo. Lagoa, Lama, Mangue, Lodo, Paú são
ambientes semânticos—e biológicos—preciosos na poesia de Augusto. Há um poema inteiro dedicado ao
pântano: O pântano (s/d anterior à sua publicação em Outras Poesias, 1920):
Podem vê-lo, sem dor, meus semelhantes!…
Mas, para mim que a Natureza escuto,
Este pântano é o túmulo absoluto,
De todas as grandezas começantes!
Larvas desconhecidas de gigantes
Sobre o seu leito de peçonha e luto
Dormem tranqüilamente o sono bruto
Dos superorganismos ainda infantes!
Em sua estagnação arde uma raça,
Tragicamente, à espera de quem passa
Para abrir-lhe, às escâncaras, a porta…
E eu sinto a angústia dessa raça ardente
Condenada a esperar perpetuamente
No universo esmagado da água morta!
A voz lírica declara que escuta a Natureza, e que o pântano é o “túmulo absoluto, /
De todas as grandezas começantes” (l. 3-4) cuja dor ela vê.
Não apenas percebe com a mente, como uma emoção abstrata, mas vê como algo real diante de seus
olhos. Verso estranho contendo duas catacreses: o eu lírico vê o sentimento dor. A outra catacrese é também
ironia: a palavra túmulo, associada mais diretamente ao lugar onde se enterra mortos etimologicamente é
apenas: um “monte de terra, altura”. Seja como for, vemos (pelos olhos do poeta) que pântano é um lugar
cheio de vida, onde uma raça de super-bebês dorme esperando que alguém/alguma coisa abra “às escâncaras”
(à vista de todos) “a porta” (l. 11), liberte esta vida encarcerada “No universo esmagado da água morta!” (l.
14). Estamos diante de um paradoxo: a água morta é, ao mesmo tempo um lugar cheio de uma vida que ela
contém—uma raça de bebês gigantes, os quais, todavia não são objetos da visão. Essa vida está morta, fora da
percepção e da sensibilidade do Mundo porque é a vida no estado primordial, esperando condições favoráveis
para se desenvolver.
O poema poderia se chamar Nanã. Outra ironia é que o próprio poema está velado aos olhos dos
leitores: a vida e vitalidade da Lama está aprisionada na percepção menos atenta de que esse ambiente natural
é um ambiente degradado, de resíduos inúteis e nojento. É a lama antes da intervenção da mão de Nãnã, onde
os seres jazem “como impalpável gelatina” nos “Nos estados prodrômicos da vida” (Mater originalis, l. 3-4),
chamando, como nesta Cantiga Pra Nanã e Oxalá (Nanan, 2019):
Vem Nanã, Mãe das Lamas!
Nanã vem, vem, vem!
Tudo que dizem de Nanã diz respeito à poesia de AA e está presente em suas composições quer como
palavras, imagens, símbolos, temas—velados, mas nem tanto. Ver e viver a morte (domínio tecnológico de Nanã
que sabe des-encarnar os moribundos) com naturalidade, morte encantada ou encantamento da morte (por
isso ela é a protetora dos moribundos). Por isso, morte, seres mortos, pessoas mortas estão sempre rondando o
eu lírico em AA que declara:
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Ah! Somente eu compreendo, satisfeito,
A incógnita psiquê das massas mortas
Que dormem, como as ervas, sobre as hortas,
Na esteira igualitária do teu leito! (Os doentes, Canto I, l. 47-500
Nanã habita as águas paradas, lama, lodo, brejo, mangue, húmus. Veste, como já destacamos, lilás ou
roxo, ou seja, violeta, que é considerada sua cor. Sua pedra é a ametista. Além de morte, riqueza também está
associada a seus domínios. Todos esses significantes e tudo que eles evocam estão abundantemente presentes
nas composições de AA.
Os objetos sagrados de Nanã são salpicados de vermelho, cor sobre a qual o eu lírico declara em As
cismas do destino ser: “a cor que me impressiona / E a que mais neste mundo me persegue!” (Canto I, l. 63-64).
Sangue aparece muitas vezes nos poemas. No caso de Nanã, tanto quanto do poeta simbolizando a memória de
que a vida não é uma manifestação pacífica e exige sacrifícios.
Todas as plantas (ervas e flores) dedicadas a Nanã estão mencionadas nos poemas: ipê roxo, colônia,
erva-de-passarinho, dama-da-noite, salsa-da-praia, avenca, alfavaca, hortênsia, samambaia, pau-de-flor,
crisântemo branco, campânula, hibisco, violeta, flores do campo de cor lilás, lírio, orquídea, narciso, begônias.
Muitas dessas são plantas psicoativas, as quais habitam abundantemente os poemas de AA. Não dá para
documentar todas aqui, mas vejamos esses lindíssimos versos em Os doentes, Canto V, l. 235-242:
Eu voltarei, cansado, da árdua liça
À substância inorgânica primeva
De onde, por epigênese, veio Eva
E a stirpe radiolar chamada Actissa.
Quando eu for misturar-me com as violetas
Minha lira, maior que a Bíblia e a Fedra
Reviverá, dando emoção à pedra
Na acústica de todos os planetas!
O eu lírico fala com tranquilidade e mesmo ternura de sua volta para o buraco da Terra Mãe, o colo
de Nanã. Velhice, outro território de Nanã, também é um tema caro a AA no seu tratamento semiótico de
terminologias como era, antigo, vetusto, entre outros vocábulos similares. Tendo em mente os atributos,
imaginário, iconografia e coreografia ligados a Nanã podemos entender quando em Gemidos de arte a voz
lírica estranhamente assim se expressa:
Quisera antes, mordendo glabros talos
Nabucodonosor ser do Pau d’Arco,
Beber a acre e estagnada água do charco
Dormir na manjedoura com os cavalos! (l. 29-32)
O eu lírico quer mastigar algum tipo de vegetal liso (sem pelo, fungo, alga, líquen, cogumelo) e beber
água amarga de um pequeno corpo de água parado, ou seja, poça, lagoinha, brejo geralmente formado depois
de chuvas intensas, enquanto deseja “imperador ser do Pau D’Arco” (l. 30).
Ele vê todas aquelas formas vivas desse ambiente considerado menor e até nojento como um jardim
maravilhoso e gostaria de ter o poder de transformar a visão de outros sobre esse mundo. Pau d’Arco é o nome
do engenho da família do poeta, mas é também um dos nomes do Ipê-roxo (Handroanthus impetiginosus). A
copa do Ipê bem parece a “saia de Nanã” destacada na indumentária em seus cânticos. Essa árvore é, em nossa
visão a espécie não-nomeada diretamente, mas, por metonímia, no poema Árvore da Serra que, por sua vez, é
um tropo para a Jurema.
Vários versos estranhos—unheimlich—podem ser, se não melhor compreendidos, des-estranhados,
como este: “extraordinária faca, / Posta em rija adesão de goma laca” (As cismas do destino, l. 51) pode ser uma
alusão à faca de Nanã, pois é um elemento distinto em sua iconografia e mitopoesis o fato de que ela rejeita
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os instrumentos de metal, a faca em especial, usando, ao invés uma faca de madeira. Os rituais de Nanã não
admitem matança de animais com faca. Os praticantes cantam em roda, com as cabeças baixas sem fazer
contacto visual com o animal, até o animal morrer (Verger, 2010, p. 278; 285).
6. Nanã nina a Terra
Oxumarê me deu dois barajás
Pra festa de Nanã Burukô
A Velha Deusa das Águas
Quer mugunzá
Ponto de Nanã
A dança (chegada ou epifania) de Nanã quando incorpora em seu cavalo (pessoa que sustenta sua
energia nos rituais vestindo sua indumentária e performando suas demandas sagradas) representa um pisar
devagarinho e pesado no chão. Ela aparece com a cabeça coberta por um pano roxo. Ela é o orixá que não
dança, apenas se balança ao redor de um cajado (eixo) imaginário, segurando uma coisa abstrata que ela
embala em seus braços. Interpretam essa coreografia como pisando num pilão e embalando uma criança,
todavia pode ser que seja uma referência à circunvolução da Terra e ao movimento das águas no “buraco” ou
poço da Terra de onde Ela tirou a matéria prima da vida, pois
Ela é sindá
É Orixá
Senhora do poço
A mais velha iabá
Ancestralidade, linhagem e memória são temas recorrentes em AA. São temas sagrados para os povos
Afro-Ameríndios. Em seu ensaio Re-habitar (1975) Gary Snyder nos ensina que:
“O estudo da etnopoética proporciona centenas de modelos de estratégias de poema,
formas, ângulos, de imagens retóricas, tipos de jogos de palavras e jogos mentais que
enriquecem nosso sentido de realização humana sem subtrair nada de ninguém”.
Se, ao final de nosso caminho até aqui os leitores não conseguiram ver os fios dos barajás de Nanã
nos poemas de Augusto dos Anjos, a falha é de minha escritura e de um texto ainda em progresso, ainda no
fundo do poço da lama, que se refere, como aprendemos com Augusto e com Nanã a matéria prima para ser
transformada em vida.
Guiada pelo pensamento de Snyder, podemos aceitar a presença de Nanã ao menos como um ângulo
ou imagem retórica que nos permite expandir o alcance da visão poética de Augusto sem retirar o peso de suas
linhagens mais ortodoxas e clássicas as quais nós exploramos em muitos outros escritos.
Ter Nanã como guia para ler, em especial, Os doentes, o poema mais longo do poeta, é sine qua non pois todo
o corpo poético, tropológico, físico e metafisico do poeta precisa ser re-significado. As portas para Nanã foram
escancaradas.
Saluba Nanã!
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AS REPERCUSSÕES DA ÉPOCA NAPOLEÓNICA
NA POLÓNIA E EM PORTUGAL
OU O IMPACTO DO SISTEMA POLÍTICO DE NAPOLEÃO BONAPARTE
NAS DUAS «MURALHAS DA CRISTANDADE»
Para o Fabio Mario da Silva
Anna Kalewska
Universidade de Varsóvia
1. A Polônia e Portugal – na mira de reis, viajantes, escritores e políticos
O afastamento geográfico dificultou sempre a existência de relações entre Portugal e a Polônia. A
própria situação geográfica dos dois países, em posições extremas da cristandade medieval frente ao inimigo
muçulmano e o forte ideal religioso comum haviam de originar um certo paralelismo de atitudes e suscitar
contactos. Já naconquista de Ceuta (1415) junto do infante D. Henrique, O Navegador (1394 – 1460) estiveram
presentes dois cavaleiros da Polônia, de nome desconhecido, e outros polacos ainda marcaram a sua presença
na época dos Descobrimentos. Na Madeira, conta-se a história de um príncipe polaco, chamado Henrique,
que, tendo sido banido da Polônia, se estabelecera nessa ilha do Atlântico. A lenda reza sue se teria tratado
do jovem rei polaco, Ladislau III Jaguelão (1424 – 1444), miraculosamente salvo, o qual, de acordo com a
convicção corrente, perecera na Batalha de Varna contra os turcos .
Por seu lado, Gaspar da Gama (1444 - c. 1510-1520), um judeu da cidade polaca de Poznań, encontrou
Vasco da Gama (1460 ou 1469 – 1524) na Índia em 1498 e com ele regressou à Europa. Posteriormente, em
1500, tomou parte na expedição de Pedro Álvares Cabral (1467 ou 1468 – c. 1520), que culminou com a
descoberta do Brasil, bem como na expedição seguinte de Vasco da Gama para a Índia, em 1502.
A Polônia exportava para Portugal madeiras, cereais, farinha e peixe seco; em troca, recebíamos sal,
vinho, azeite e frutas. Com o desenvolvimento comercial da época dos descobrimentos, Portugal passou a
enviar também para os mercados nórdicos açucar e especiarias. Algumas dificuldades surgidas neste comércio
por altura de 1528 devem ter provocado, ao menos em parte, as missões diplomáticas de Damião de Góis na
Polônia (1529 e 1531). O célebre humanista português esteve em Gdańsk, em Vilna, em Cracóvia e em Poznań.
Encontrou-se com o rei Sigismundo I, O Velho (1467 - 1548) e foi muito bem recebido por João Tarnowski
(antigo combatente de Marrocos, na qualidade do aliado das forças portuguesas e cristãs) e outros nobres
polacos. Nas conversas que teve na corte polaca deram-lhe a entender que o soberano polaco de boa vontade
casaria sua filha Edviges Jaguelã (1513 - 1573) com o infante D. Luís (1506 - 1557) da dinastia de Avis, segundo
descendente legítimo de D. Manuel I (1469 - 1521); este príncipe poderia vir ao subir ao trono da Polônia, que
era uma monarquia electiva. A sugestão, contudo, não teve seguimento. Das viagem para a Polônia guardou
Góis uma agradável recordação, pois mais tarde escrevia que os polacos «são mui afáveis, liberais e benignos» .
A Portugal chegaram ainda mercadores, sacerdotes, cavaleiros, nobres, viajantes e diplomatas polacos. De igual
modo, vieram à Polônia alguns portugueses. Começou a aparecer o imaginário social, político e cultural lusopolaco, conduzindo a uma reaproximação dos dois povos da Europa, antigamente muito distantes, enquadrados
hoje na disciplina com a designação de Estudos Ibero-Eslavos .
As boas relações entre a Espanha e a Polônia tinham facilitado mais contactos ainda na época filipina.
Data de 1611 a vinda a Portugal que Jaime (Jakub) Sobieski, pai do futuro rei João III Sobieski (1629 – 1696),
vencedor dos Turcos na Batalha de Viena (1683), batalha na qual, segundo o Padre António Vieira, «o mesmorei
deu o reino ao reino, antes que o reino lhe desse acoroa» . O referido nobre polaco observou Portugal com
atenção e simpatia, desde a paisagem aos costumes e à psicologia dos habitantes das terras lusas. Conversou
em Coimbra com o célebre filósofo Francisco Suárez, notou a grande reiqueza colonial de Lisboa, onde havia
mercadores com «fortunas fabulosas» e casas cheias de «preciosidades e coisas raras das Índias; e não lhe
escapou a «antipatia mui profunda» que então havia entre os portugueses e os espanhóis.Ultrapassados os ódios
e as dissensões das épocas passadas, tracejando de leve o passado histórico da Polônia e Portugal, pretendemos
contribuir para o presente e delinear as perespectivas para o futuro de Estudos Ibero-Eslavos (EIE).
Restaurada a independência portuguesa em 1640, procurou D. João IV (1604 - 1656) obter o seu
reconhecimento, enviando missões diplomáticas às principais cortes europeias; a da Polônia foi excluída, talvez
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nãotanto pela distância como por estar na altura muito ligada politicamente à Casa de Áustria. Apesar disso,
segundo um documento «continuaram em Portugal sempre, com toda a liberdade de comérico, as naus de
Danzig [Gdańsk]» . Também nesta época encontramos com mais frequência notícias da Polônia em escritos
portugueses. As lutas do nosso País travadas contra os turcos e os tártaros pelo século XVII fora eram sentidos
em Portugal como sendo de interesse comum para as nações cristãs da Europa, tanto de Slavia Romana (i.e.,
católica) e Slavia Orthodoxa (bizantina). Por isso o biógrafo camoniano, Severim de Faria, considerava os
soldados polacos que venceram a primeira batalha de Chocim (1621) como os «nossos soldados» . Também
António Vieira se não cansava de lembrar, nas suas cartas e sermões, que a Polônia era a «muralha da
cristandade» .
Durante o século XVIII, governada a Polônia por monarcas estrangeiros e sujeita a constantes
intervenções dos fortes estados vizinhos, viu-se o País impossibilitado de realizar ou consolidar as necessárias
reformas políticas e sociais. Sendo assim a Polônia tornou-se vítima das partilhas entre a Rússia, Prússia e
o Império Austro-Húngaro, divisões e reapropriações terríveis estas que primeiro mutilaram e por fim
aniquilaram a sua independência (na primeira, segunda e terceira partilha, ocorridas sucessivamente em 1772,
1793 e 1795). Nesta época foi aPolônia visitada por alguns portugueses: infante D. Manuel (1697 - 1766),
RibeiroSanches (1733), talvez Martinho de Mendonça (antes de 1719), Tomás da Silva de Avelar, que nos
anos 1723-24 andou pela Europa Centro-Oriental para estudar questões de cerimonial, por ordem de D. João
V. Terá sido por ventura o primeiro português a descer às galerias das minas de sal-gema de Wieliczka e não
quis deixar de ver «tudo o mais que havia de raro, como o célebres santuário e tesouro de Częstochowa» . Por
outro lado, não foram muitos os polacos que vieram a Portugal no século XVIII; o mais notável deve ter sido
Fr. Casimiro de S. José Wyszyński, que introduziu em Portugal a Ordem dos Marianos (1753 - 54), fundada na
Polônia no século XVII e veio a morrer no Convento de Balsemão, perto de Chacim (no distrito de Bragança),
hoje abandonado, mas que continua a receber uma romaria em 25 de Março. No século XVIII, Portugal e a
Polônia já mantinham fortes contactos.
Depois de 1795 – a data da terceia partilha – a Polônia desapareceu do mapa da Europa, mas a ideia
nacional polaca (iludida, no segundo decénio do século XIX, com as promessas napoleónicas) tornar-se-ia
cada vez mais forte e eoncontraria novos apoios no liberalismo e no romantismo. Todos os escritores liberais na
Europa e em Portugal, inclusive Ántero de Quental e Almeida Garrett, consideravam a Polônia como a vítima
dos «três grandes déspostas do Norte» e dedicaram à desafortunada nação polaca inúmeras composições, que
deixavam transparecer uma grande simpatia para com a Polônia; a mártir pela liberdade dos povos – assim
via o nosso País Almeida Garrett, no seu exílio em Inglaterra, ao escrever Portugal na Balança da Europa
(1830). E o escritor acrescentava: «A Polônia, que a estupidez e crueza dos príncipes europeus deixou assolar,
destruir e afinal devorar na Rússia, era a mais forte trincheira da Europa contra a ambição dos Moscovitas» .
Pouco antes escritas estas palavras aconteceu na Polônia uma época relacionada com a criação do Ducado de
Varsóvia (1807 - 1815) sob a égide de Napoleão. Alguns anos depois, dar-se-ia a grande insurreição da parte
do território polaco ocupado pelos russos, a insurreição de Novembro (1830-1831), com o seu encore na
insurreição de Janeiro (1863-1864), levando à libertação total da Polônia e a proclamação da independência
da Polônia exactamente há cem anos atrás: em 1918, com as celebrações do centenário da restauração da
independência polaca homenageados em 2018 no País e no estrangeiro.
A libertação da Polônia depois da época das três partilhas deveu a sua ocorrência à vitória dos aliados
na primeira guerra mundial, ao descalabro da Rússia czarista e a acção de Józef Piłsudski (1867-1935) e das
suas legiões que tornaram possível a restauração da independência polaca em 11 de Novembro de1918, após
cento e vinte e três anos de mais doloras partilhas e guerras pela independência.
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Ilustração 1

Ducado de Varsóvia (1807 - 1815) no mapa da Europa
Fonte: Wikimedia Commons

Se a identidade das crenças religosas tinha aproximado os polacos e os portugueses ao longo dos
séculos XVI, XVII e XVIII e na luta contra o inimigo muçulmano conjugada, em Portugal, com o espírito da
cruzada e da descoberta, seria de admirar que a posição oposta quanto os avanços do liberalismo os tenha
separado no início do século XIX, merecendo esta temática um maior aprofundamento no presente artigo.
Supomos que não foram ainda estudadas as repercussões que os dramáticos acontécimentos do iníco do
século XIX da Polônia e de Portugal, relacionados com o impacto de atitudes diversas do sistema político de
Napoleão de Bonaparte (1709 –1821) instaurado nos dois baluartes da antiga cristandade europeia com os
significados opostos: libertador na Polônia e ameaçador, invasor em Portugal, onde a tempestade napoleónica
se iniciara, após as desavenças franco-portuguesas da Guerra das Laranjas , com três invasões no espaço de
três anos (1807, 1809 e 1810), marcando o Pais pela instabilidade política, militar e económica. Na área de
cultura, a época napoleónica trouxe a Portugal uma voga do iluminismo, liberalismo e várias inovações de uma
sociedade moderna. Desta forma, no Porto se desenvolveu uma nova arquitectura, surgindo novas tipologias
de edifícios, como hospitais de grande diemnsão, recintos de espectáculos, estabelecimentos prisionais e
instalações militares. Estas acções definiram uma nova estrutura da Cidade Invicta e lançaram a sua fisionomia
arquitectónica neoclássica, que substituiu a predominância da arquitectura maneirista, jusuítica e barroca .
Em 1807, em Lisboa, foi instaurado o governo do príncipe Jean Andoche Junot, «príncipe d´Abrantes»;
no mesmo ano, a família real portuguesa transferiu-se para o Brasil. Quando Junot entrou na capital portuguesa,
em finais de Novembro de 1807, ainda conseguiu ver a esquadra portuguesa, com a família real, a partir para o
Brasil, escoltada por barcos de guerra ingleses, sem nada poder fazer para o impedir. Diz-se, ironicamente, que
ficou a ver os navios ...
Aquando da época napoleónica, Portugal foi saqueado, empobrecido e reduzido a um protectorado
inglês. Obedecendo às ordens do príncipe-regente, a aristocracia e o alto clero prontamente se mostraram
colaborantes com os franceses, ao contrário do povo e do baixo clero que sussuravam uma sublevação. Aos
soldados portugueses mais jovens e com menos serviço foi imposto o ingresso na Legião Portuguesa ao serviço
do imperador de França. Esta força era comandada por militares portugueses com experiência de compabta.
A Legião tinha, ainda em Portugal, um efectivo de cerca de 9000 homens, para serem enviados para França,
com poucas montadas que não tinham sido requisitadas pelos franceses. Na travessia do território espanhol,
muitos portugueses da Legião lograram evadir-se ou desertar, regressando ao País muitas vezes sob a capa do
anonimato. Em Portugal, a única força militar organizada passou a ser a Guarda Real de Polícia, ela própria
controlada por um imigrado francês, o conde de Novion, que prontamente passou de adepto dos Bourbons a
um convicto bonapartista .
Na sequência dos conflitos militares referidos, a chamada Guerra Peninsular levaria ao extremo a
precária situação em que os reinos de Portugal e Espanha se viram envolvidos face à poderosa França de
Napoleão. Ambos os países foram militarmente ocupados, embora no caso de Espanha as tropas napoleónicas
tivessem entrado ao abrigo do tratado de Fontainebleau (assinado em 14 de Abril em 1814), que apenas lhes
dava passagem para conquista de Portugal. Quanto às intenções de Napoleão no que diz respeito a Portugal,
bem nos lembra José Hermano Saraiva:
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A independência portuguesa não cabia nos seus planos de reforma da Europa. Por uma
combinação com a Espanha, assentou-se em que o País seria desmembrado em três pequenos
Estados. O Alentejo e Algarve formariam um principado independente, no qual reinaria Manuel
Godoy, em recompensa de ter atrelado a política da Espanha à causa francesa. Para o norte do
Douro seria o reino da Lusitânia setentrional, cujo trono seria ocupado pelo rei da Etrúria (um
neto do rei de Espanha, ainda criança, a quem havia sido dadoppor Napleão um grão-ducado da
Toscana, a que se pôs nome de reino da Etrúria, mas anexada a Toscana, em 1807, pelo Império
Francês, atribuía-se-lhe em compensação o reino da Lusitânia). O restante, Estremadura e Beiras,
seria ocupado pelos franceses até decisão ulterior. As colónias portuguesas, incluindo o Brasil,
seriam divididas entre a Espanha e a França. A este ajuste secreto se chama, sem rigor, Tratado de
Fontaineblau. Parece que Napoleão nunca teve a menor ideia de o cumprir.
Em breve, os espanhóis perceberam que eram um reino também ocupado. Os polacos percebê-lo-iam depois
de uma enxurrada de lutas, combates, ilusões e desilusões. As insurreições populares se alastraram, então, por todo
o território da Península Ibérica, transformada no mais feroz campo de batalha das guerras napoleónicas. A dura
confrontação prolongou-se durante sete anos, de 1807 a 1814, unindo, logo em 1808, os dois povos ibéricos numa luta
comum contra Napoleão, tido por polacos como «amigo» e «libertador». Mutatis mudandis.
Quanto à Slavia Romana, os políticos, os filósofos e os poetas tiveram que admitir que não havia uma resposta
para a questão polaca, i.e. não havia remédio para restaurar um país varrido do mapa na Europa Central por cento e vinte
e três anos, longo tempo esse chamado à época das partilhas (czasy zaborów, 1795- 1918). A única coisa que os polacos
podiam fazer naquele tempo era agarrarem-se à sua polonidade, «não ao seu patriotismo ou às suas esperanças políticas
para a ressureição da Polônia, mas muito simplesmente ao estado de espírito da polonidade» .
Ilustração 2

Lanceiros (ułani) polacos do Ducado de Varsóvia (1807 – 1815)
Pintura de January Suchodolski
Fonte: Wikimeida Commons
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2. O Ducado de Varsóvia, a Península Ibérica e os planos de uma Europa sob a égide de Napoleão
Em 1806, Napoleão Bonaparte (1769 – 1815)venceu a Prússia. Depois da batalhas de Jena e Auerstadt
(14.10.1806), os seus exércitos entraram em Poznań, liderados por um corpo polaco sob o comando do general
polaco Jan Henryk Dąbrowski (1755 - 1818), conhecido como criador da elgião polaca na Itália. Napoleão
autorizou Dąbrowski à insurreição, acrescentando uma provocação: «Quero ver se os polacos merecem ser uma
nação» . Muitos polacos permaneceram cautelosos mas apresentou-se um grande número de voluntários. No
dia 28 de Novembro, o marechal Joachim-Napoléon Murat (1767 – 1815) entrou triunfalmente em Varsóvia,
a algumas semanas depois foi o próprio Napoleão a entrar na capital, onde foi saudado com arcos triunfais; em
22 de Julho de 1807 (em Dresden) Napoleão outorgou ao ducado de Varsóvia uma constituição liberal, baseada
na jurisdição francesas .Antes de deixar Varsóvia, Napoleão confirmou, então, uma carta constitucional que
instituiu um sejm(dieta) bicameral baseado num sufrágio universal, que incluía eleitores não pertencentes
à nobreza, mas quase desprovido de poderes legislativos. Introduziu também o Código Napoleónico que
eliminou os impedimentos de camponeses e tornou todos os individuos iguais perante a lei .
Ilustração 3

Napoleão outorga a Constituição ao
Ducado de Varsóvia (22.07.1807)
Pintura de Marcello Baciarelli, Museu
Nacional de Varsóvia (réplica)
Fonte: Wikimedia Commons
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O imperador francês não estava convencido de que os polacos mereciam ser uma nação, mas acreditava
que lhe podiam dar muitos soldados de qualidade. A Polônia não passava de um elemento menor nos esquemas
conquistadores de Napoleão e o seu imperativo maior era forçar a Rússia a liar-se à França contra a GrãBretanha. Alcançou este objectivo durante o seu encontro com o czar Alexandre I Pavlovitch (1777 -1825), em
Tilsit (Tylża), em 7 - 9 de Julho de 1807, e uma das consequências foi um compromisso franco-russo-prussiano
em relação à Polônia, autorizado também pelo rei prussiano Friedrich Wilhelm II von Hohenzollern (1744 1797) e a criação do Ducado de Varsóvia.Poucos dias depois do acordo de Tilsit, ainda em meados de Julho, o
governo português foi mais uma vez solicitado a fechar os portos à navegação britância e a confiscar os bens
da comunidade britânica, sob pena de declaração formal e imediata de guerra. A partir daqui, os destinos de
Portugal e da Polônia tinham sido traçados por Napoleão.
O quinhão prussiano das segunda e terceira partilhas da Polônia e a “recompensa” do rei da Prússia
pelas perdas sofridas nas batalhas travadas com os franceses foram reconstituído como o Ducado de Varsóvia
(em polaco: Księstwo Warszawskie, em francês: Duché de Varsovie, em alemão: Herzogtum Warschau). A
governação do Ducado foi entregue a Frederico Augusto de Saxónia (1750 – 1827), o candidato proposto
pela constituição de 3 de Maio de 1891. O príncipe saxão foi o “rei” da Polônia (aliás sem ceptro, coroa nem
consideração dos seus súbditos) nos anos de 1807 – 1815, antes da tomada de posse do território mutilado da
Polônia antiga pelo czart russo Alexandre I.
Ilustração 4

Ducado de Varsóvia (Księstwo
Warszawskie, Duché de Varsovie,
Herzgtum Warschau) entre os países
vizinhos (1807 – 1815)
Fonte: Wikimedia Commons

Nos termos do tratados de Tilsit (1807) assinados entre a França, Rússia e Prússia, o Ducado de Varsóvia
foi constituído por territórios cedidos pela Prússia, obtidos na segunda (1793) e na terceira (1795) partições
da Polônia. Daí, excluíram-se Gdańsk (Danzig, que se tornou a República de Danzig sob a protecção conjunta
da França e da Saxónia) e o distrito de Białystok, que se tornou parte integrante da Rússia. Adicionalmente,o
novo estado obteve as áreas ao longo do rio Noteć e na região de Chełmno. O Ducado tinha uma área de cerca
de cento e quatro mil km2, com uma população de aproximadamente dois milhões e seiscentos habitantes, na
sua grande maiora de etnia polaca.
O Ducado de Varsóvia não era um estado polaco soberano, mas os patriotas polacos viram nele uma
base de partida. Muitos e bons patriotas polacos, especialmente os que tinham desconfiado das boas intenções
de Napoleão aceitaram servir no governo do Ducado, incluindo o marechal Stanisław Małachowski (1736
– 1809); Małachowski pretendia convocar um sejm(dieta) semelhante ao de 1792, mas Napoleão opôs-se
terminantemente . Stanisław Kostka Potocki (1755 – 1821) passou a ocupar o cargo do senador-voivoda (chefe
do distrito), representando os interesses polacos. O sobrinho do último rei da Polônia e futuro marechal de
França, o príncipe Józef Antoni Poniatowski (1763 – 1813) tornou-se comandante supremo, ministro da
guerra e membro do Conselho de Estado do Principado de Varsóvia, em virtude de uma nomeação outorgada
por Napoleão.
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Ilustração 5

Príncipe Józef Poniatowski (1763 – 1813),
comandante supremo do Ducado de Varsóvia no retrato equestre pintado por Juliusz
Kossak (1879).

Napoleão exploru o Ducado de Varsóvia para os seus próprios fins, principalmente financeiros e
militares. Os bens e terras confiscados pela Prússia em 1792 foram vendidos pela França ao ducado a preços
exorbitantes. A economia não podia florescer por causa do bloqueio continental, que limitava o comércio de
cereais, e o ducado tinha que pagar um exército permanente que ascendia a sessenta mil homens. Além disso,
Napoleão solicitou seis regimentos de infantaria e dois de cavalaria para a sua campanha peninsular, um total
cerca de dez mil homens servindo à legião do vístula, e ainda um regimento de chevaux-légers, para a guarda
imperial. Quando o ducado faliu, a França emprestou-lhe o dinheiro e cobrou os juros em «carne para canhão»
.
O Ducado de Varsóvia foi invadido pela Áustria em 1809. O príncipe Józef Poniatowski contra-atacou
e conquistou Cracóvia e a Galícia. Porém, quando a França e a Áustria fizeram a paz, mediante o Tratado de
Schönbrunn (14.10.1809), os polacos tiveram que abrir a mão da maior parte das suas conquistas. Mesmoassim,
o Ducado, com as suas dimensões e população aumentadas , que compreendiam agora a Galícia Ocidental e
as áreas de Zamość e Cracóvia (territórios esses que haviam sido anexados pela Áustria no decurso da terceira
partilha da Polônia em 1795), assustava a Rússia, onde era visto como um íman que, mais cedo u mais tarde,
atrairia todos os antigos territórios polacos. A situação agudizou-se em 1812, durante aquilo a que Napoleão
chamou a sua «segunda guerra polaca» .
Os polacos esperavam, pois, até 1812, o ano esse em que o Ducado no nosso entender tinha a hipótese
de se converter no Reino da Polônia durante a campanha de Napoleão contra a Rússia, com a união dos
territórios libertados do Grão-Ducado da Lituânia, estado historicamente confederado com a Comunidade
Polaco-Lituana ou a República das Duas Nações . Apesar de Napoleão chamar mesmo o ataque à Rússia como
«segunda guerra polaca», o imperador francês não tomou qualquer decisão permanente em relação à questão
polaca.
A intenção de Napoleão não era conquistar a Rússia, mas sim, forçar o czar Alexandre I a uma aliança
submissa. Estav disposto a utilizar a restauração de uma Polônia forte (uma promessa que lhe angariou a
nossa simpatia, nunca cumprida) como ameaça mas queria manter as suas opções em aberto para o caso de
Alexandre I ceder. Assim, enquanto alimentava as esperanças dos polacos, passou ao largo de uma Varsóvia
enchida de delegações das provínicas da antiga Polônia. Em Vilnus (Wilno), chamou os lituanos às armas mas
não se deixou convencer para a questão da independência da Lituânia.
O grande armée de Napoleão, incluindo um substancial contingente de tropas polacas, pôs-se em
marcha com a ambição de colocar o império russo de joelhos, mas as suas ambições militares foram frustradas
pela combinação da resistência russa e dum Inverno rigoroso; poucos voltaram das marchas até Moscovo.
A guerra foi uma catástrofe para a nação polaca. Cerca de noventa e seis mil polacos marcharam nas fileiras do
grande armée napoleónico, constituindo, de longe, o maior contingente estrangeiro, e foram inúmeros os que se
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lhe juntaram na Lituânia e nos territórios orientais da extinta Polônia. O papel que os polacos desempenharam
nas operações militares de Napoleão foi significativo. Pelo menos setenta e dois mil homens polacos não
regressaram e muito mais morreram de ferimentos ou de tifo nos meses que se seguiram. No entanto, o nosso
contingente foi o único que não abandonou en perdeu em combate uma única peça de artilahria ou estandarte
durante a catástrofe reitrada. Enquanto os sobrevivente do grande armée avançavam vagarosamente para o
ocidente e Napoleão corria para Paris, o ducado de Varsóvia ficou indefeso. A divisão do general Dąbrowski
seguiu com o exército francês para a Alemanha mas o príncipe José (Józef) Poniatowski recuou sobre Cracóvia
com dezasseis mil homens.
Após a derrota de Napoleão a Leste, a maior parte do território do Ducado de Varsóvia foi conquistado
pela Rússia em Janeiro de 1813, no seu avanço até França, e pelos seus aliados. O resto do Ducado passou para
a Prússia. Apesar de várias fortalezas alaidas resistirem por mais de um ano, a existência do estado soberano
polaco, táo bem-desejado e sonhado pelos nossos patriotas, acabou pelo menos no nome de Napoleão
Bonaparte.
Poniatowski rejeitou as propostas de cooperação com o regime russo avançadas pelo czar Alexandre
I e juntou-se com as suas tropas a Napoleão, na Saxónia. A 19 de Outubro de 1813, último dia da batalha das
nações, em Leipzig, o príncipe Joseph Poniatowski, gravemente ferido, morreu ao tentar atravessar o Elster
a nado, depois de os franceses, cuja retirada cobrira, terem mandado peolso ares a última ponte. Os polacos
continuariam a seguir Napoleão. Quando o imperador partiu para o exílio, na Ilha de Elba, metade da gaurda
simbólica que foi autorizado a levar era constituída por chevaux-légers polacos.
O czar Alexandre I mostrou alguma paciência e durante a Primavera o o Verão de 1814, servindo-se
daqueles que tinham permanecido no lado russo, tentou persuadir Poniatowski e o seu exército a desligaremse de Napoleão. Alexandre I criou um Conselho Supremo Provisional do Ducado de Varsóvia para governar
através dos seus generais, na qualidade do rei do Ducado (desde 1815).
O Ducado de Varsóvia que Napoleão tinha criado em 1807 a partir do território cedido pelo Reino da
Prússia, após a fracassada invasão do império russo pela França, foi ocupado por tropas prussianas e russas até
1815, quando foi oficialmente partilhado entre o reino da Prússia e o império russo, no Congresso de Viena,
chamado às vezes a quarta partilha da Polônia. Era inevitável que a Prússia e a Rússia repartissem entre si e de
forma eficaz as terras do “coração” da antiga República das Duas Nações; a Áustria manteve mais ou menos os
territórios obtidos na primeira partição de 1772.
Ilustração 6

Duchy of Warsaw and Republic of Danzig
Fonte: Wikimedia Commons

A atitude de Napoleão face às expectativas polacas para aressureição da Polônia sob a sua égide fora
cínica desde o princípio e o episódio napoleónico não beneficiou a causa polaca. Contudo, a epopeia napoleónica
foi muito importante para a preservação da nossa identidade nacional. Desde que o rei D. João III Sobieski
tinha salvo Viena (1863), a glória militar era algo que apenas conhecímas das leituras, substituindo a tradução
de La Gerusalemme liberata de Torquato Tasso, concebida com o título de Goffred abo Jeruzalem wyzwolona
de Piotr Kochanowski (1618) a epopeia nacional polaca. Porém, entre 1797 e 1815, pudemos demonstrar
a nossa valentia, lealdade e garra bélica nos campos de batalha da Europa. Tornaram-se lendários os feitos
valerosos como a carga dos chevaux-légers em Samosierra, no dia 30 de Novembro de 1808, quando um único
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esquaderão de cento e vinte e cinco homens expulsou do desfiladeiro nove mil infantes entrincheirados e quatro
baterias de artilharia, capturando dez estandartes e dezasseis canhões e sofrendo oitenta e três mortos – tudo
isto no espaço de sete minutos. Inúmeras outras proezas valeram-nos o respeito dos nossos inimigos, desde
a Península Ibérica, onde os espanhóis do general Palafox falavam com admiração e temos dos «infernales
picadores» (lanceiros do Vístula) até às profundezas da Rússia, onde o general Colbert, da cavalaria da gaurda,
ordenou a todas as unidades francesas que pedissem emprestadas as capas e as czapki (espécie de barretinas)
dos lanceiros polacos antes de partirem para os piquetes para que os cossacos se mantivessem à distância .
O Ducado de Varsóvia foi apenas um dos vários estados criados durante a dominação de Napoleão na
Europam, que foi estabelecido uma dúzia de anos depois da última partilha de Varsóvia, fazendo reviver as
esperanças nacionaix no renascimento de um estado polaco livro, desaparecido do mapa da Europa. Mesmo
com a derrota de Napoleao, o Ducado de Varsóvia continuou a existir, embora sob a dominação russa, como a
Polônia do Congresso.
Quando a I República da Polônia se reestabeleceu após a Primeira Geurra Mundial, em 1918, as suas
fronteiras iniciais eram similares às do Ducado que a precederam por um século antes. O Ducado foi, por vezes,
erradamente chado de “Grão-Ducado de Varsóvia”. Contudo, em francês, língua diplomática desse tempo e o
idioma oficial do primeiro império francês, foi designado como Ducado de Varsovia (Duché de Varsóvie). Por
ocasião do 200º aniversário da criação do Ducado de Varsóvia, foram levadas a cabo múltiplas celebrações
comemorativas em Varsóvia, entre elas uma parada militar franco-polaca com a presença do ex-presidente
francês Nicolas Sarkozy .
Os feitos heróicos polacos providenciaram uma mitologia reconfortante a gerações carecidas de um
estado e de um exército. A imagem de Napoleão surge recorrentemene na arte e na literatura polacas. «A
literatura tornou-se um instrumento de luta pela independência e, ao mesmo tempo, uma forma de viver a
liberdade da qual a língua, a cultura polonesa [polaca] nunca abdicaram» . A queda do imperador francês –
o ponto focal de sonhos de glória polacas – , que demonstrou que até as maiores potências políticas podem
ser derrubadas por um exército de guerrilheiros loucos pelo amor da pátria inexistente, foi fonte de consolo
para os polacos que sentiam que também a nossa causa fora deitada por terra por uma cínica colusão. A visão
romântica de Prometeu agrilhoado podia ocultar um sem número de realidades.
No fim, foi construído, a partir do território das três partilhas, um reino da Polônia, que “engoliu” o
antigo ducado de Varsóvia, com cento e vinte e sete mil km2 e cerca de três milhões de habitantes. O novo
estado polaco, geralmente designado o Reino do Congresso (sendo negociado no congresso de Viena em 1815),
era uma entidade curiosa, compreendendo o grosso do antigo ducado de Varsóvia. A constituição, elaborada
por Czartoryski, era a mais liberal da Europa Central. Carecia, porém, de poderes legislativos e a sua função era
primordialmente administrativa, reguladora e judicial. A política externa e a polícia eram dirigidas a partir de
São- Petersburgo, em união pessoal com o império russo, com uma autonomia parcial que perdurou até 1831,
ano em que foi anexo pela Rússia. Constantino, irmão do czar, instalou-se em Varsóvia, como comandante
supremo do exército polaco e o general russo Nikolai Novosiltsev assumiu o posto de comissário do czar no
governo do reino. «O reino da Polônia, criado no Congresso de Viena em 1815, em vez de se tornar o embrião
de uma Polônia livre, era cada vez mais dominado pelo império russo e tinha a sua constituição cada vez mais
desrespeitada» , levando à insurreição de 29 de Novembro de 1830, às deportações em massa para a Sibéria,
ao confisco dos bens dos militantes polacos e, finalmente, à migração da fina nata dos intelectuais polacos
para a França . Havia algo de contra-natura na estreita associação entre a Rússia, gigantesca e autocrática,
o o Ducado de Varsóvia seguido do Reino de Congresso. Era proventura inevitável que a Polônia viesse a
servir de rampa de lançamento da liberalização da Rússia e, um século e meio depois, com o enfraquecimento
e desmoronamento da ex-união Soviética em 1989, à plena constituição da Polônia como nação soberana,
democrática e independente.
3. O fim de Napoleão Bonaparte vs. a questão polaca e portuguesa
O frequente contacto com a A.I.L. (Associação Internacional de Lusitanistas), por iniciativa do Professor
Petar Petrov, levou-me a recordar uma visita na Biblioteca municipal do Funchal, para consultar uma obra de
João dos Reis Gomes O Cavaleiro de Santa Catarina (de Varna à Ilha da Madeira), publicada pelo Diário da
Madeira em 1941. A desafortunada vida de Ladislau III de Jaguelão (1424 – 1444?), chamado de Varna, em
virtude do batalha de Varna, em que podia ter participado em 1444, com alguma hipótese de peregrinação pela
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Terra Santa e sobrevivência (hipótese “sebástica” essa, com alguma probabilidade de ser verdadeira) na Ilha da
Madeira, na qualidade de Henrique Alemano (ou Alemão, i.e., vindo da Europa Central), tive a possibilidade
de a descrever no seu tempo, mencionando também «o glorioso marechal Pilsudski, o libertador da Polônia» e
o facto de que o derrotado imperador francês teria comprado vinho no Funchal a caminho do exílio final em
Santa Helena .
Como se sabe (e bem no-lo lembra o Senhor Vasco Callixto, pai do meu querido primeiro professor
de português em Varsóvia, o Dr. António Callixto, antes ainda da Lei Marcial proclamada na Polônia em 13
de Dezembro de 1981), apesar de ter comandado, em efígie do general Jean-Andoche Junot (1771 -1813), as
suas tropas em três invasões francesas , Napoleão nunca veio a Portugal. Limitou-se a enviar os seus exércitos
e alguns dos seus melhores generais. E foi na baía do Funchal que se encontrou, pela única vez, perante
terrra portuguesa, avistada de bordo da nau inglesa Northumberland. O destino do vencido de Waterloo (em
18.06.1815), i.e., apenas dois meses depois da fatídica batalha (vitoriosa para Wellington, assim como algumas
das batalhas travadas pelo general britânico em Portugal ) eram então as lonjuras insulares africanas: a Ilha
de Santa Helena , o local do degredo (desde 18.10.1815) e da morte (em 5.05.1821) do Imperador Napoleão
Bonaparte. Um homem que dominara um continente, envelhecido (mas apenas com quarenta e seis anos de
idade) e abandonado pelos familiares, acompanhado apenas por uma pequena corte de fiéis amigos, contemplou
a beleza paisagística do Funchal e disse aí o seu último adeus à Europa .
Napoleão não pisou a terra madeirense do bordo do navio inglês que o transportara para o exílio.
Citemos a este respeito as palavras de Vasco Callixto:
A esquadra inglesa que rumava a Santa Helena era composta pela nau almirante, três fragatas e
seis brigues. Além da comitiva do ex-imperador, seguia um regimento de infantaria, que ficaria de
guarnição na ilha. Tendo a Madeira sido avistada a 22 de Agosto [de 1815], os navios fundearam
na baía do Funchal no dia seguinte.
Por parte do almirantado inglês, havia as mais rígidas instruções para não permitir a entrada de
ninguém a bordo da nau almirante, que transportava Napoleão. A influência do antigo imperador
era, porém, notória entre a poupulação madeirense. Tanto assim que, por nesse dia a região ter
sido assolada por uma onde de calor fora do vulgar, à qual se seguiu um fortíssimo temporal, logo
a gente da ilha atribuiu o fenómeno à presença de Napoleão na baía do Funchal.
Apesar das instruções o comandante da esquadra tinha recebido, conta-se que uma dama
funchalense teria ido a bordo da nau Northumberland. E um homem houve que conseguiu avistarse com Napoleão durante a sua permanência ao largo do Funchal. Com efeito, o cônsul inglês na
Madeira, Henrique Veitch, grande admirador do ex-imperador, valendo-se da amizade pessoal
que o ligava ao comandande da esquadra, logrou ir a bordo “saudar” Sua Majestade Imperial,
tratamento que pela primeira vez foi pronunciado, pois o deportado era tratado unicamente por
general Bonaparte.
Napoleão recebeu afavelmente o cônsul Henrique Veitch e pediu-lhe livros e frutas da ilha, pedido
que foi imediatamente satisfeito. Ignora-se como terá reagido o governo inglês perante a insólita
atitude do seu representante diplomático na Madeira. Na obscuridade ficou também a questão da
dama que terá ou não ido a bordo.

Custa a crer, realmente, como Napoleão confiou numa benévola hospitalidade de um gentelman
britânico em serviço diplomática na Ilha da Madeira (e teria recebido umas garrafas de malvasia), em vez
de procurar alcançar a América, onde acabara de nascer um novo país que lutara contra os ingleses pela sua
independência, uma luta em que participara o seu compatriota e contemporâneo, o general Marie Joseph
de La Fayette (1757 – 1834), também amigo da Polônia e co-fundador do comité franco-polaco de auxílio à
insurreição de Novembro (1830).
Consta lembrar ainda o facto de que o fim da guerra peninsular não impediu Portugal de ficar sob o
domínio inglês, sendo reduzido «o baluarte do Oeste» à condição de protectorado, e de certo modo reserva
de tropas para o marechal Beresford. O marechal teve a intenção de mandar cerca de trinta mil soldados
para França, em 1815, para auxiliar a Inglaterra, a Prússia e a Holanda contra Napoleão, que retornara ao
poder depois de escapar ao seu exílio na ilha de Elba. Contudo, atrasos e dilações da Regência acabariam
por impossibilitar o envio das tropas portuguesas, até porque a campanha contra Bonaparte acabou por se
precipitar antes do previsto por Wellesley, agora duque de Wellington, com a batalha de Waterloo. A 18 de
Junho de 1815. Nesta batalha e com Napoleão foi definitivamente derrotado, guerras peninsulares acabadas
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e a independência do estado polaco sempre possível, mas arrastada até um século mais tarde, reforçou-se o
liberalismo em Portugal e a ocupação da Polônia por potências vizinhas degenerou em repressão brutal.
A permanência do ingleses em Portugal começou a gerar pronunciado mal-estar na sociedade
portuguesa (assim como dos soldados russos e oficiais czaristas na Polônia), sobretudo entre os militares,
que se viam preteridos na promoção a lugares de comando pelos seus congéneeres estrangeiros. Em Portugal,
as impresas inglesas enchiam o País com os seus produtos, mas não se conseguia desenvolver uma indústria
atóctone e uma agricultura que permitisse a Portugal ser auto-suficiente. D. João VI continuava no Brasil
(até ao ano de (até 1821, também a data da morte de Napoleão na ilha de Santa Helena). Beresford passara
de marechal em chefe do exército português e declarado governante de Portugal. Os primeiros sintomas de
conspiração surgiram com Gomes Freire de Andrade (1757 – 1817), general esse que, tendo sido perdoado
pela sua colaboração com os franceses durante a guerra peninsular, começou a organizar uma revolta militar
contra o domínio inglês, mas a sua conspiração acabou por falhar. Gomes Freire de Andreade foi julgado e
condenado à morte, sendo executado com mais onze oficiais, a 18 de Outubro de 1817, na Fortaleza de São
Julião da Barra, em Oeiras. Este rude golpe demonstra até que ponto Beresford procurava manter o poder em
Portugal . De um modo mais ainda brutal e agressivo, os czares da Rússia procuravam manter o poder no exDucado de Varsóvia.
Fica por aqui a sugestão de buscar mais heróis de ambos os mundos – o velho e o novo – fica por
aqui, juntamente com as novas apreciações da antiga “questão polaca” (ou do caso polaco) comparada com
realidade histórica e contemporânea de Portugal ou aa respectiva «questão portuguesa». Ambas as questões,
ou ambos os casos de especificidade cultural, histórica e política de Portugal e da Polônia ao longo dos tempos,
(des)encontros, viajens e já numeros debates culturais, académicos e políticos inserem-se nos EIE – Estudos
Ibero-Eslavos que se transformaram numa interdisciplina, constituindo sempre objectos novos e estabelecendo
novos desafios. Bem nos lembra Hanna Pieta, que «esta transformação foi possível devido ao relativamente
recente desenvolvimento de aparelhos conceptuais e ao frutífero aprofundamento de ferramentas teóricometodológicas do estudo da condição do Outro e da alteridade» . Esperemos que com o nosso artigo esta
interdisciplina chamada os EIS mostrou.-se capaz de mobilizar alguns saberes da historiorafia, do imaginário,
da política e da sociologia. Com a certeza de que o crescimento de Estudos Ibero-Eslavos será igualmente
vantajoso «para o desenvovlimento de um espaço consensual, que se deseja propiciador de visões que venham
a construir verdadeiras sínteses integradoras da investigação realizada» .
Tal como a CompaRes levou a cabo uma larga sequência de congressos, colóquios e conferências sobre os
povos e as culturas que originalmente ocupavam o Leste europeu em multifacetada comparação com a cultura
da Península Ibérica (inclusive, em alguns casos, a América Latina, a Asia e a África), tem-se assistido nestes
últimos anos a um redobrado interesse por tudo o que diga respeito às guerras napoleónicas, com a recriação
histórica internacional dos vários combates, o restauro e a reabilitação das antigas fortificações ligadas a estas
guerras e a reanimação das antigas praças-fortes das raias europeias. Passada a euforia destas comemorações,
resta equacionar qual o balanço de todo o investimento realizado. A aproximação de historiadores e especialistas
polacos, brasileiros, da América Latina, assim como oriundos de outros países é perfeitamente lógica dentro
da herança espiritual da Revolução Francesa e da «tempestade napoleónica» que, criando um certo vazio de
poder nas antigas potências coloniais, motivou a sucessiva independência das colónias da América Latina. Em
relação ao Brasil, foi a transferência da corte portuguesa para o Rio de Janeiro que verdadeiramente cimentou
a consciência política brasileira, sendo a mesma função desempenhada na Polônia pelo Grão-Ducado de
Varsóvia e em Portugal pelos ideais liberais trazidos pelas tropas napoleónicas..
Não seria de todo desprovido da razão conjecturar qual teria sido o curso da história da Europa e do
mundo se Napoleão tivesse conseguido estabelecer-se solidamente na Península Ibérica, deixando profundas
marcas nas mentalidades que ainda hoje se fazem sentir , o que talvez fizesse mudar por completo a fortuna
do Centro e Leste europeu e, quem sabe, impedisse a criação do Ducado de Varsóvia. A campanha da Rússia
nãoteria, por certo, sido empreendida quando o imperador francês tinha em si Portugal e Espanha em armas
e tantos generais ocupados em dominar as insurreições polacas ou a defrontar as forças aliadas.
Resta constatar que o “caso polaco” ou a luta dos polacos pela liberdade, comprovada com a participação
na construção do Ducado de Varsóvia, do Reino do Congresso, na participação sangrenta nas insurreições
patrióticas levadas a cabo pelo século XIX fora, assim como a posição intransigente de Lech Wałęsa e do papa
João Paulo II para com a necessidade do combate ao comunismo (coroado com a queda do muro de Berlim em
1989 e a instauração da Polônia democrática no mesmo ano) foram positivamente contagiosos e ocorreram, já
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na segunda metade do século XX, de forma semelhante. Depois do combate ao regime comunista e o colapso
do mesmo regime chegou à época da transição para a democracia e, por fim, a entrada na União Europeia
(em 1 de Maio de2004, no caso da Polônia). Mas o caso polaco teve também as sua especificidades, sendo
uma delas a continuação da ideia do “baluarte da cristandade de Leste” e o envolvimento da igreja católica
nos processos de transição política, cultural e económica. Juntamente com as homilias de João Paulo II, tem
persistido a romântica ideia de liberdade de ser humano, ora de respeito pelos direitos humanos por parte de
autoridades comunistas e democráticas, tanto nos países-satélites da ex-União Soviética como na América do
Sul e do Norte, na África e na Ásia. Inscrevemo-nos nesta voz da responsabilização ética pela liberdade dos
povos na época do neocolonialismo, lançado de novo por super-potências, dentro das políticas neoliberais, em
virtude do regresso para a base moral e religiosa, que tem animado os portugueses e os polacos ao longo da
sua longa tradição de encontros, viagens e debates sobre o imaginário social, as utopias e as propostas quanto à
recordação fiel do passado e a imaginação audaciosa e inventiva tanto sobre o passado quanto sobre o futuro.
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Ventosa, Vimeiro, Grijo e Porto (1808) e Talavera (1809), comandante-mor do exército luso-britânico. Deixou Portugal à entrada do
exércitos dos generais Nicolas Jean de Dieu Soult e AndréMassena, em 1810.
A Ilha de Santa Helena foi descoberta em 21.05.1502 pelo navegador português João da Nova, chamada com esse nome em homenagem
à Santa Helena, mãe de Constantino o Grande (Gaius Flavius Valerius Constantinus, o primeiro imperador de Constantinopla a
abraçar cristandade no século IV); desde a metade do século XIX a Ilha de Santa Helena tem sido colónia britânica, fundada pela
Companhia das Índias Orientais.
Vasco Callixto, “Napoleão perante terra portuguesa. Na baía do Funchal, a caminho do exílio de Santa Helena”, O Diabo, 21 de
Agosto de 2018, p. 21.
S. Veludo Coelho, op. cit.
Hanna Pieta, op. cit., p. 147.
Ibidem, p. 150.
«Nas áreas onde os acontecimentos das invasões francesas tiveram mais impacto permanece um sentimento muito vivo, presente
em lendas e histórias passadas de geração em geração». Rui Ribolhos Filipe e Salvador Ferreira, A Batalha do Vimeiro. 2º Centenário
da Batalha, Lourinhã, Câmara Municipal de Lourinhã, s.d., p. 8. Em 15 a 17 de Julho de 2017 deu-se a recriação histórica da Batalha
do Vimeiro, travada no Vimeiro a 21 de Agosto de 2008 entre o exército francês, comandado por Junot, e o exército anglo-luso, sob
o comando de Wellesley. Esta batalha foi decisiva, visto que colocou fim à primeira invasão francesa de Portugal, trazendo também
esperança à Europa, provando que os exércitos napoleónicos não eram invencíveis. A recriação histórica foi organizada pelo Centro
de Interpretação da Batalha do Vimeiro, inaugurado em 2008 durante as comemorações do Bicentenário da Batalha do Vimeiro e
situa-se na freguesia de Vimeiro, concelho de Torres Vedras (ou da linha de Maginot portuguesa dos tempos napoleónicos). É uma
infraestrutura que torna acessível aos visitantes toda a herança cultural das guerras peninsulares. Tivemos a oportunidade de a visitar
em 30.05.2017, graças à ajuda e na amável companhia do Dr. António Callixto.
Cf. Marcin Zatyka, O papel de João Paulo II e da Igreja Católica polaca na adesão da Polónia à União Europeia, tese de doutoramento
em Relações Internacionais (ms.), Lisboa, FCSH UN, 2013 (versão electronica, consultada em 23 de Agosto de 2018 em https://run.
unl.pt/handle/10362/12318?locale=en).
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Ninguém toca no cabelo

Charges
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Correria e calor

Contos
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Las palabras
(cuento)
Márcia Batista Ramos
La casa fue un pequeño cuartel español que sirvió de protección y albergue para los Jesuitas de la extinta
Misión de San Juan, cuando viajaban desde El Oro hasta la audiencia de Charcas, cargados del metal precioso,
que explotaban en las minas de su misión, con la gracia de Dios y la sangre de los indígenas apresados en
cualquier lugar y también a las orillas del río Grande, otrora navegable hasta la audiencia de La Plata.
Después de la Republica la casa fue guarida de cuatreros, hasta que un palestino de pasado dudoso, los mató
a tiros y se apropió de la casa, que pasó a sus herederos, que un día derrumbaron la torre de vigilia para que
la historia se olvide que existió un cuartel y cambiaron algunas paredes de tapial por adobes, la paja por teja y
llamaron al antiguo cuartel y guarida de cuatreros de hacienda.
Los años y la historia corrieron a raudales, toda suerte de gente vivió y murió entre sus muros: por enfermedad,
tiro o degüelle. Sus almas no pudieron abandonar el lugar y se acomodaron en los rincones oscuros para no
molestar, otros en el sótano que sirvió de mazmorra y les es más familiar. Algunos se acercan a la puerta de la
capilla, que siempre dejo abierta, por si quieran entrar. El caso es que convivimos como almas benditas que
deambulamos en el mismo espacio.
Por esas cosas del destino, esos encuentros que no sabemos explicar y, para calmar nuestra mente llamamos
reencuentros, ocurren con frecuencia. A veces, los reencuentros perturban tanto, que queremos negar los
sentimientos que nos provocan, porque somos humanos con una única diferencia: ellos ya no tienen un
cuerpo…
Otro día estuve sola en la casa y en la cabecera de la angosta mesa del comedor de diario, sentó uno de ellos,
respirando profundo, como si tuviera las vías respiratorias cargadas y con la mirada inquieta dijo:
-Soy Dante. No el que escribió sobre “El amor que mueve el sol y las estrellas”. Soy Dante, el que no aprendió
a escribir en la última vida y que vine cruzando el mar, muchas veces castigado en el carajo, porque no podía
acallar a mis demonios… Después anduve en lomo de bestia y caminé mucho para llegar aquí y encontrar la
muerte. ¡Ah! ¿Me escuchas? La muerte, estoy muerto. ¿Y tú qué me miras?
-No aprendiste a escribir y sabes un verso de Dante. Por eso, por un verso, llamas mi atención… Soy una
simple mortal que se deja llevar por las palabras bonitas. Me gustan los versos. Recuerdo siempre los versos
bonitos que llegaron ante mis ojos para iluminar mis días tristes, en los largos meses en que convalecía, en la
adolescencia marcada por la enfermedad, la muerte y el miedo… Días grises que quedaron como una pequeña
sombra en el resto de mis días. Un simple verso, me conmueve y no hace falta que venga de los labios de un
poeta, si es verdadero puede ser de la voz de un agricultor o taxista. Si es verdadero…
-La verdad de las palabras no existe, amiga mía. No seas ilusa. El soldado, el agricultor o el poeta pueden
decir las mismas palabras, empero, no podrás saber cuál voz es verdadera, porque nunca podrás saber lo que
lleva en el corazón un hombre. Algunos, son falaces ilusionistas, que quieren arrebatar la gracia de un cuerpo y
para seducir pueden decir los versos más dulces. Ya no eres niña, para dejarte embaucar por simples palabras,
expresiones vacías de sentimientos.
-Es que las palabras sirven para expresar los sentimientos… Las palabras cuando llegaban por medio de
los libros, con formas, sonidos, olores y muchos colores, acercándome a otros universos, me permitían
transportarme de forma maravillosa. Entonces cuando vienen de una voz sincera, me conmueven, me llegan
al alma.
-Las palabras crean realidades y has de creer en la realidad que te plazca. Nunca sabrás qué voz es sincera,
qué palabras son verdaderas o no, porque nunca podrás conocer la intención de tú interlocutor. Ya viví largos
años en un cuerpo y muchos más años en la muerte, fuera del cuerpo y vi la gente hablar de amor y de sueños,
hacer planes y construir una nueva vida apenas con palabras bonitas. Sin un gesto, sin la mera intención de dar
un paso para concretizar el mundo ilusorio construido ante el otro. Solo palabras bonitas, jamás verdaderas,
jamás sinceras. Como débiles sombras, como siluetas poco definidas y difusas… Hay palabras que expresaban
un mundo de perfección que jamás existió, pero sirven para presentarse ante una sociedad que se fija en las
apariencias, entonces pueden reflejar una relación familiar perfecta, amorosa, comprensiva entre personas que
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se aman y son unidas, cuando en verdad son un grupo de personas solitarias bajo un mismo techo, con sus
vacíos insondables y llenos de miedos que no pueden comunicar, magnificando cualquier menguado tema a
fin de sobrellevar la existencia frente a la sociedad… Las palabras son amigas fieles que nos acompañan desde
la infancia hasta la tumba y más allá. A veces nos convierten en esclavos de algunas ideas. Otras veces somos
hijos herederos de ellas. En el mundo caótico que habitamos, nos han explicado que valemos más por lo que
callamos, que por lo que decimos y es así que las palabras se hacen nudos en la garganta.
-Pero las palabras encierran realidades poderosas, llaves que abren nuestra mente e inyectan emociones, ideas
y sueños.
-Correcto. Sin embargo, es lo que aceptas en tu mente es lo que quieres creer. Porque la verdad de las palabras
del otro, no sabes. La magnitud de la intención con que el otro expresa sus sentimientos, no conocerás,
solamente a través de una experiencia. Nunca sabrás si es real cuando un hombre te pide en matrimonio, hasta
que se case contigo… ¿Me hago entender? Puedes creer en sus palabras, si quieres imaginar que son sinceras.
Pero no puedes saber si son sinceras o verdaderas como dijiste. Toda promesa es ficticia. Toda, incluso aquella
que te inspira a hacer cambios en tu vida. El criterio de la verdad y de la sinceridad, antes de la experiencia, se
apoya exclusivamente en el criterio del interlocutor.
- ¿Acaso eso es malo? Para nada. Es, más al contrario, beneficioso. Todos tenemos eso que se llama buena fe y
lo notamos cuando, nos encontramos con alguna persona que su simple presencia nos llena de alegrías y surge
el Impulso que llamamos amor y a partir de ese momento hacemos planes y construimos otra vida juntos. Es
algo genuino, es normal. Por eso las sociedades se forman alrededor de una familia y se sostienen.
- Se sostienen en base a palabras falaces, por el miedo a las palabras ajenas, por la presión social. No en base
a la verdad.
-¿Pero, Dante, dime cuál es la verdad? Me confundes con tanto escepticismo. No crees en las palabras, ni en la
familia, tampoco en el amor. Si las palabras, sean falsas o verdaderas, son la unidad de medida para todos los
humanos. Pues son nuestras palabras, cuando callamos o hablamos, cuando vemos o no, cuando nos negamos
a oír o escuchamos, son nuestras palabras, la única unidad de medida de la verdad que poseemos. Es la palabra
que hace verosímil lo que no existe.
- ¿Con eso quieres decime que no soy verosímil? ¿Quieres decir que las palabras me hacen existir y ser
verdadero? ¡Tu espíritu irrita a los demonios! Porque ahora no poseo un cuerpo como tú… ¡Oh! ¿Quieres
decir que no existo?
…
Hace unos días estuve desempolvando y de repente lo encontré entre los archivos de la memoria, hecho
pedazos … En su mano derecha había un papelito doblado, escrito con una letra tan familiar que parecía la
mía:
“Las palabras son apenas palabras cuando son pronunciadas por las personas comunes, empero cuando un
poeta las articula, se vuelven máximas a los ojos de todos los mortales. Eso me confunde un poco, porque
preferiría escuchar ciertas cosas de la gente que no sabe tejer un mar de ilusiones con palabras, tal vez, porque
podrían ser más sinceras; tal vez, porque no abandonarían las palabras como muñequitas rotas a la vera del
camino; tal vez, porque no me abandonarían como suelen hacer los poetas.”

Biografía
Márcia Batista Ramos, nació en Brasil. Licenciada en Filosofía. Es gestora cultural, escritora, poeta y crítica
literaria. Es columnista en la Revista Inmediaciones, La Paz, Bolivia y en el periodismo binacional Exilio,
Puebla, México. Publicó: Mi Ángel y Yo; La Muñeca Dolly; Consideraciones sobre la vida y los cuernos;
Patty Barrón De Flores: La Mujer Chuquisaqueña Progresista Del Siglo XX; Tengo Prisa Por Vivir; Escala
de Grises – Primer Movimiento; Escritoras Cruceñas, Caballero, Reck & Batista; Escritoras Contemporáneas
Bolivianas, Caballero, Decker & Batista; “Caspa de Ángel - antología de cuentos, crónicas y testimonios del
narcotráfico” Batista Ramos & Carvalho Oliva.
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A DOR DE PERDER UM FILHO
(Por Betania Previato, mãe do Guilherme Alexandrino)
Quando se tem uma vida perfeita, nunca imaginamos que algo devastador possa
acontecer. A felicidade é tanta que chegamos a acreditar que seremos eternos e
que temos todo o tempo do mundo.
Cresci acreditando que este era um assunto proibido. Se não falasse a palavra
“morte” ela não chegaria até minha família. Pensei nela na ordem natural da
vida: meus pais partiriam antes de mim e eu antes do meu filho. Quando tive que
enfrentá-la, foi através do meu único filho de 17 anos.
Eu tinha 45 anos e pela primeira vez, eu me senti velha e cansada, minhas forças
e minha inspiração tinham partido com ele. Novos e confusos sentimentos
tomaram conta de mim: impotência, revolta, solidão, incapacidade, egoísmo,
angústia, medo, tristeza, irritação, culpa, falta de fé, diárias brigas com Deus e
muita saudade tornaram-se companheiros diários.
Muitas perguntas sem respostas, mudanças no apetite, no peso, no sono,
depressão e crises de pânico até chegar ao meu novo companheiro:
“EXODUS”(antidepressivo). Com ele o mundo caía, e eu me mantinha distante
absorvida pelas minhas boas lembranças de quando eu era outra pessoa, de
quando eu era feliz ao lado do meu filho;
Como toda mãe, eu tinha feito muitos planos: festa de 18 anos, carta de
motorista, faculdade, muitas viagens, casamento, netos.... enfim, nada aconteceu
e uma nova dor tomou conta de mim, dor por não ter realizado nada do que
havíamos planejado
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Desde o momento que eu ouvi o diagnóstico do médico ao final de tudo, foram
36 dias. As férias que seriam perfeitas em Natal (RN), cidade que ele amava,
terminaram como um pesadelo sem fim.
Os anos foram se passando e eu não entendia o motivo de tudo isso ter
acontecido. Como um jovem saudável que pratica vários esportes podia sentir
uma dor de cabeça e receber um diagnóstico de tumor na cabeça? Após algumas
cirurgias, coma e morte.
Passei anos pedindo a Deus que esta dor tivesse um fim, que me levasse junto
com meu filho.
Alguns anos mais tarde eu entendi que meu filho veio para mim através de um
imenso desejo de ser mãe, mesmo quando os médicos diziam que isso não seria
possível. Ele veio para me ensinar o que é o amor, me ensinar ser forte, corajosa,
a sorrir mais, fazer muitos planos e sonhar muito.
Alguns anos mais tarde, eu não aceitei que a morte levasse mais nada de mim.
Não poderia deixar a vida do Guilherme ter sido em vão. Decidi me levantar,
ressurgir da dor e com a ajuda da família e dos amigos voltei a fazer planos e
dar a outra criança o amor que estava transbordando dentro de mim. ADOTEI a
Monaliza.
******************
Há dez anos, Guilherme foi morar em outro mundo que eu ainda não conheço. Lá
não se contam os dias, ele sempre terá 17 anos, sempre será o meu menino com
aquele lindo sorriso que às vezes me chamava de “leleka”
Um pouco antes dele partir, eu falei que precisava ir ao banco tomar algumas
providências já que estava há quase 30 dias no hospital. Ele me olhou, sorriu e
piscou:
“Mãe, sei que você precisa sair, mas saiba que você vai me fazer muita falta.”
Eu não tive coragem de sair, naquele momento ir ao banco parecia ser uma coisa
tão comum, que falta eu iria fazer, já que ele estava tão bem. Hoje, eu sei que esta
foi a maneira dele dizer naquele momento o quanto eu fui importante na vida,
talvez soubesse que a partida estava próxima.
Eu me revoltei, perdi a vontade de viver, minha vida estagnou por quase 10
anos. O meu luto foi longo, mas hoje eu agradeço a Deus todos os dias pela
oportunidade de ser mãe de uma pessoa tão especial e que veio ao mundo para
unir as pessoas e ensinar o verdadeiro amor.
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Conto de um amor sem fim

Jazia o pobre coração nas ruínas
de um castelo de sonhos. Então, um
anjo do Senhor que passava por ali,
apiedou-se daquele coração, tão cheio
de amor, nanimorto. Soprou um hálito
de vida, e nele desenhou a face do
verdadeiro amor, que vá além da vida,
e alcance os céus e a terra.
E assim se fez pela eternidade dos
dias.

Eneida Cristinna

Um anjo de luz
Trazia um brilho e uma paz dentro dos olhos,
que a faziam parecer um ser de outro mundo. Não havia vestígios das nuvens de
chumbo e das luas de sangue que ela enfrentou, desfazendo-as em uma chuva de
lágrimas, criando em torno dela um arco-íris.

Eneida Cristinna
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A gaivota que pensava ser um cisne
Ela era uma gaivota
que de asas encolhidas,
sonhava...
Como ela sonhava
em atingir o infinito,
sentir toda a intensidade
de viver além do horizonte!
Ela porém, por medo
do passarinheiro,
nunca ia tão longe.
O espetáculo mais bonito
que havia visto na vida,
era o sol se pondo no lago...
Lindo! Mas o sol,
estava sempre a ir embora!
Eis que em certo dia, vislumbra:
_ No céu azul,
um par de asas douradas!
Seria seu par de asas amadas!
E deram-se as asas, e voaram
numa linda e longa viagem
( quem sabe de mil anos,
quem sabe pra eternidade! )
Estando maravilhados,
olhos turvos de felicidade,
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sua gaivota-gêmea,
diante da nuvem escura, recua.
E ela, vendo-se sozinha
na imensidão,
tornou-se um cisne,
vivendo num lago de sonhos
... e lágrimas!

Eneida Cristinna
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Emecê Garcia é poeta, contista, filósofo, professor formado
em Letras e pós-graduado em Literatura Brasileira pela UFRN.

A MORTE ENSINA A VIVER

A MORTE ENSINA A VIVER. Esta expressão é minha. Eu acabei de criar. Veste-me
quão bem à própria pele. Sócrates, Shakespeare, Galileu, todos criaram suas máximas. Então,
senti o mesmo insight. Eu era muito pequena, quando senti o fardo da vida nas costas. Sou
nordestina. Nasci numa terra árida, esturricada, dura igualmente o coração de muitos homens,
inclusive o do meu pai. Como Deus criara gente tão rude, tão braba e ignorante? Deus os fez
mansos, mas eles se fizeram assim.
Aprendi que a seca era um ciclo. Ora pior que o Saara, ora melhor que a Amazônia.
Porém, o coração do homem não, é sempre a mesma patifaria. Pense a realidade complexa
da natureza humana? Eu era uma criança muito calada, igualmente uma estátua. Imagine a
escultura de Rodin. O que não falava explodia dentro de mim e saía pelos meus poros: cabeça,
ouvido, pele, nariz, olhos. Eram os meus sentidos a gritarem. Como ninguém me ouvia,
inclusive os adultos. Passei a falar com as árvores, os rios, as plantas, as flores, os pássaros, os
animais. Transformei-me numa franciscana sem saber. Quando não conversava com a natureza
eu pensava; pensava, pensava até o sono me pegar. Pegava-me e eu me deixava levar. Muitas
vezes me levou a lugares que nem imaginava. Tudo começava como se eu estivesse num
sonho.
Uma vez, foi debaixo do pé de jasmim; outra vez foi na beira do riacho; outra foi no
jardim de casa. Mas antes, eu inventava umas histórias; criava umas poesias e até músicas eu
cantava. Canções diferentes das que mãe cantava pra mim. A minha cabeça era uma fábrica de
fantasias, uma fábula só.
Nasci praticamente dentro de uma igreja. Mamãe estava na missa de barriga pela boca
e teve que sair às pressas pra eu nascer. O hospital ficava ao lado da igreja. O padre fazia a
homilia do menino Jesus. Assim, eu vim ao mundo no dia 25 de dezembro, num domingo, às
nove da manhã. Foi aquela festa no hospital. O povo da igreja foi visitar a minha mãe, não
levava ouro nem prata, mas roupinhas, sapatinhos de lã para uma menina, nem pobre nem rica,
simples. Vestida de roupinhas azuis, eu me senti a menininha de Deus!
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Senti uma sensação extraordinária quando eu aprendi a ler. Encantei-me inexplicavelmente
por um amigo fiel: o livro. Este, depois de Deus nunca me deixou sozinha, Deus surgiu na
minha vida, antes mesmo de falarem para mim. Eu sinto que foi quando mamãe saiu da igreja
para maternidade. Entre três e quatro anos de idade, subia num tamborete, pegava um livro
bem grande, que vivia aberto sobre a mesa e passava horas a folheá-lo. O interessante é que
quase ninguém o lia. Mas, uma vez ao ano, o padre vinha lá em casa, abria o livro e lia
a mesma passagem do dia em que vim ao mundo. Era meu aniversário e repetia o mesmo
sermão. Descobri que se tratava da Bíblia e que Deus além de morar na natureza, também
morava naquele bendito livro. Por isso, sentia a mesma sensação de quando conversava com a
natureza.
Para mim, mesmo errada a morte é certa. Disso tenho plena convicção. Quando criança,
eu senti a morte quase na própria carne. Vi a esfomeada devorar uma ruma de gente. Uma fome
pior que o sol nas plantas e na terra; pior que a nossa própria sede. A maior crueldade foi quando
ela levou meus irmãozinhos e nada pude fazer. Mas pudera, eu só tinha nove anos. Aí, vi que
nem gente grande a encarava. A sua crueldade levava até os mais fortes. Quando ela ceifou o
meu avô, a minha tia segunda, seu Josias, todos octogenários. Pensei que ela fosse boazinha
e só levasse os velhinhos. Estava piamente enganada. Nem padre, nem rezadeira, nem freira,
nem pastor, nem bispo nem ninguém conseguia ressuscitar os bebês. Ficava pensando: Cristo
ressuscitou Lázaro, Tábita e a Ele mesmo. Mamãe rezava tanto, não chegava um ano de vida,
a esfomeada vinha e levava a sua cria. Muitas vezes vivo a matutar o porquê de ela levar as
criancinhas, com tantos adultos chatos no mundo. Por aqui, os bebês que morrem chamam de
anjo. Ainda bem que são anjos. Aprendi que aqui é lugar de gente e não de anjo. Por isso, que
eles iam logo embora. Mas me doía na alma vê-los indefesos. Minha mãe coitada, nem falo. A
pobre ficava trancafiada dentro do quarto horas e dias a chorar pela perda. Nem rezava mais...
Meu pai parecia um bicho bruto a reclamar dela. E sequer uma gota nos olhos pelo filho.
A morte dos outros me ensinou a viver. Aprendi a conviver com a morte. Nunca me
assustei com ela. Bem sei que ela vive – a morte tem vida própria – e me ronda dias e noites.
Desvendei que ela é cínica, se reveste de várias faces. A miséria é uma delas, a outra, é a falta
de esperança e, por fim, o medo de lutar. Sim, ela engana o homem a permanecer na miséria.
Por causa de mamãe, pai resolveu arribar da terra. Botou a gente num pau de arara e
rumou pro Ceará. Lá, a gente sofreu a mesma sina de dor e de seca. Mamãe grávida mais uma
vez e não resistiu; desta vez ela foi levada juntamente com seu décimo quinto rebento. Agora,
sem ela, a fuga para Pernambuco. Por fim, pai retornou para nossa terra. Chega um dia a morte
se cansa e deixa a gente em paz e a gente aprende a viver.
Muito nova aprendi a ler. Aos doze ensinava meus irmãos. Aos quinze virei professora.
A primeira escola foi a minha casa. Enquanto o povo morria por água; eu definhava de fome e
sede de saber. Queria conhecer tudo e sobre tudo; e como pouca gente sabia, inclusive minha
professora, terminei por devorar os livros da biblioteca da escola. Li romance, contos, crônicas,
poesias; história, geografia, biologia, sociologia, psicologia. Quando não mais tinha o que ler
eu passei a escrever. Aí, se deu a grande mudança na minha vida. Com a escrita criei um
mundo só pra mim; tudo que sonhei, imaginei como criança passou a ter vida.
De pensadora de Rodin à escritora sertaneja.
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Esta terra que tantos abominavam, passei a vê-la com os olhos da poesia. Vi que a
miséria não era a terra, mas os próprios homens. Estes sem perspectivas viviam na cegueira. O
véu da ignorância, da incipiência e da falta de estudo os impedia de ver a beleza e riqueza da
terra. Aprendi nos livros: a seca ou as enchentes é um fenômeno natural; existe desde que Deus
fez a terra. Mesmo que a igreja pregasse a verdade, o povo vivia à espera de milagre na pedra
de sal, em São José e outros santos. Nas aulas que dei, mudei a cabeça de muita gente. O sertão
passou a ser mais amado. De menina percebi que o mundo estava errado; começando pelos
homens e depois pelo que eles haviam feito com a terra. Sim, digo com Gaia e por extensão a
mim, enquanto mulher, mãe, nordestina. Desde pequena sonhava mudar o mundo. Ao menos,
o mundo do meu lugar. Fui chamada de doida por colegas, por parentes e por meu pai. Este,
não se cansava de dizer:
- Você é louca! Mulher foi feita pra viver na cozinha; a cuidar de casa, de filho e de
marido. Estudo é pra homem frouxo, que não gosta de trabalhar, como o filho do compadre,
esse tal doutorzinho, do coronel Bartolomeu.
Nunca dei ouvido ao que meu pai dizia. Ele sabia que eu era diferente das outras. Eu era
a mais nova e sabia que descortinava um novo mundo. Sempre andei na frente feito bengala de
cego ou feito enxada de agricultor a desvendar caminhos novos; não adiantava indicá-los pras
minhas irmãs; pra quê? se elas não davam ouvido a uma demente.
Aos poucos percebi que o povo não arribava mais do sertão. Muitos que haviam partido,
agora, estavam de volta. Era gente vinda do Norte e do Sul pra terra de origem. Muitas formas
de viver foram criadas. Barragens, açude, irrigação, poços artesianos, cisternas. Era bonito
se ver plantações de manga, caju, melão, melancia, jerimum, pinha e até de uva. O Nordeste,
assim como Israel, passou a produzir riquezas da terra. Criaram escolas de primeiro e segundo
graus. Cheguei à diretora nas duas escolas. Montei museus, bibliotecas, destaquei os talentos
locais; muitos jovens só saíam da cidade para fazer o terceiro grau na Universidade do Estado.
Envolvida nas coisas sociais e educativas, não vi o tempo passar. Só eu de solteira em
casa; vinte e oito anos de idade; uma grande preocupação para o meu pai. Eu não tinha tempo
de pensar em casamento; via em cada aluna, uma filha; em cada aluno, o filho que não queria
ter de homens como meu pai. Apesar de que, muito homem amolecera os seus corações para
comigo, como foi o filho do coronel Bartolomeu. O tal “doutorzinho” que meu pai falava. Um
jovem bonito e inteligente que se formara em Direito. Pro meu pai, nem pensar num desse
entrar na sua família. Mas ele queria mesmo era me ver casada. Isso sim, ele queria e faria
qualquer negócio. E pior que fez.
Certo dia, eu estava na varanda a ler Madame Bovary numa rede, quando chegou visita à
procura de meu pai. De soslaio, vi um homem alto, de bigode, chapéu de massa, botas longas,
camisa listrada, igualmente caubói. Desceu do carro e seguiu até a porteira. Parecia que meu
pai já o esperava; foi soar a palma ele apareceu no janelão todo sorridente. O visitante entrou,
seguiu para sala e sentou-se na cadeira de vime. Na rede estava; deitada eu permaneci. Minutos
depois, o berro do meu pai. Só falava aos gritos:
- Evaneide! Ô Evaneide! Vem aqui minha filha!
Seguramente, adentrei à sala. Ele me pediu para sentar. E com todo aquele sorriso largo,
prazeroso, que ia até ao pé das orelhas. Disse:
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- Este é Adãoniram, meu sobrinho; acabou de chegar do Rio Grande do Sul para se casar
com você. Amanhã será o casamento. Eu não quero ouvir lamúrias, nem lamentações. Já está
tudo pronto, será na igreja do Sacramento, às 9 da manhã. Mandei matar três cabeças de gado
e o tocador já está ciente. Pronto pode ir.
Era um sábado, o último dia do meu descanso. Porém, a morte me ensinou a viver.

Do Livro CONTOS FEMININOS E OUTROS de Emecê Garcia, Editora MMO Graf, Jun
2014 – Natal/RN
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Plantio de amor (conto)
Longe da fazenda, as árvores de outono já se distribuíam irregularmente. Abarrotado de gramíneas, o campo
estava coberto de geada a derreter-se. Na iminência de principiar, o eclipse solar já alastrava sua penumbra
ruiva no céu, aos poucos derramando o vermelho impetuoso sobre a vida recém-alvorecida nas campinas
úmidas. À beira do riacho, ajoelhado, Conrado enchia uma garrafa com água. Fatigado e sedento, bebeu-a
avidamente e, depois, despejou-a sobre os seus encaracolados cabelos castanhos misturados ao rubro do
eclipse. Enquanto se refrescava e lavava as mãos, começou a apalpar uma pequena saliência na palma da
mão esquerda. Era a minúscula e enrugada cicatriz que se arraigara em meio às linhas da pele, quando Liesel,
ainda pequena, ao tentar pegar uma bolinha da mão dele, cravou seus dentes caninos nela e deixou-lhe aquela
profunda marca que sobrevivera, intacta, no transcorrer dos anos.
Os pequenos cachos, agora, úmidos e definidos, pendiam da cabeça como gavinhas, à medida que gotas
d’água desciam pelo rosto ruborizado. A sangria cintilante do etéreo desaguava nos seus olhos cor de âmbar,
corava as andorinhas saltitantes na relva, convocava idílios coloridos à natureza sob o celeste acerejado. Os
suspiros do vento adensavam o prumo primaveral do bosque, ressoavam o melódico farfalhar das pétalas
pelos ermos esverdeados, levantavam as folhas secas e as gramíneas umedecidas pelo orvalho, agitavam a
cabeleira molhada do rapaz e as duas sacolas volumosas ao lado da pá sobre o chão. Majestosa, a vida floreava
ternura de vento em popa.
Com o semblante inexpressivo, ele parecia exalar frieza e firmeza em meio à doçura vespertina e à oscilação
dos galhos arbóreos. Mas, entre as gotículas a escorrerem pela face, disfarçadamente, lágrimas carregadas de
comoção emanavam-se de seus olhos em sôfrego silêncio. Assim, em gotas d’água, a tristeza lacrimejante
camuflava-se. Sentia-se tão oco por dentro, a ponto de sequer perceber o pranto sucedendo-se, transbordandose diante da beleza desabrochada do equinócio, desnudando a sua secreta sensibilidade e a sofreguidão a
acometê-lo no início daquele dia de maio. Por dentro, desnorteava-se em indagações sobre como viveria sem
um elemento essencial de si, sem mais ver Liesel a pastorear as ovelhas como em outrora.
Antes de adormecer na noite anterior, ao vislumbrar os olhinhos cansados e tristonhos dela devido às dores
dos tumores, com o corpo quase sem fôlego e incapaz de correr com o vigor dantes, Conrado, atemorizado
por uma suspeita macabra do destino e pelas previsões pessimistas dos médicos veterinários, profetizou que,
ao dormir, não a encontraria mais viva no dia seguinte. Ele percebia que, aos poucos, Liesel transcendia para
angariar asas e, como se quisesse dizê-la um adeus, segurou a patinha frágil dela, assim agradecendo-a, apesar
do que ocorresse no receoso amanhã, por tê-lo feito feliz durante aqueles anos de convivência.
Ao acordar antes do alvorecer para levar o gado ao pasto, constatou que o animal não respirava. De supetão,
pesados ondejares de lamúrias despontaram-se em lágrimas diante da morte. Buscou consolo nos braços dos
pais e do irmão, tentava aceitar que nada poderia trazê-la de volta, contudo, sabia que, ainda, tinha um último
dever a cumprir com sua amiga antes que o dia terminasse.
Ali, de pé, com o olhar ausente, absorto em lembranças desencadeadas pela cicatriz, preparava-se para o
que estava prestes a fazer. Mal percebera o findar do eclipse e o retorno profuso do amarelo crepuscular,
quando pegou a pá e os dois pesados sacos, afastou-se do riacho e prosseguiu subindo em direção à colina
do carvalho. Ao chegar lá, exausto, pousou os objetos sobre o gramado e ajoelhou-se para retomar o fôlego à
sombra da grande árvore. Ficou pensativo por uns minutos, hesitante em iniciar a tarefa com bravura até que,
de repente, o cantarolar dos pássaros a voarem em forma de V cessou sua imersão silenciosa, arrastando-o
para a dura realidade de novo. Ergueu-se e, enfim, decidiu-se onde cavaria o túmulo.
Em movimentos ágeis e cadenciados, empunhava a pá retirando a terra umedecida debaixo do carvalho,
quando atingiu, por fim, o nível de profundidade adequado. Desprendeu-se da pá, abriu uma das sacolas e
retirou o corpo de Liesel cautelosamente. Mesmo de olhos cerrados, mesmo morta, ela ainda parece viva,
refletiu boquiaberto, ao atinar a infinda vivacidade do animal, ao vê-la como parecia sorrir discretamente. A
pelagem castanha-dourada brilhava estonteante como o raiar da manhã, os macios fios de ouro, em ondulações,
resplandeciam em beleza caramelizada, as caídas e grandes orelhas que, antes, balançavam-se repletas de
dentes-de-leão no cálido mergulho das tardes.
Era uma típica cocker spaniel com energia indomável, pensou. Lembrou-se, então, da data precisamente: 28
de setembro de 2012, o dia em que ganhou Liesel de surpresa, após encontrar Alfonso, risonho, segurando-a
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na porta da escola. Ao pegá-la, ele repousou o corpo da cachorrinha entre os braços da mesma forma como
agora ajeitava-a, já idosa, em si. Sentou-se na grama e pôs-se a acariciar a minúscula cabeça dela com a
ponta dos dedos, constatando, espantado, como o princípio e o desfecho da história dos dois estavam atados,
ironicamente, pela semelhança temporal das cenas. Em infinitesimais de segundos, inúmeras memórias
vividas ao lado dela transcorreram-se em lampejos nostálgicos, na mente de Conrado, ao contemplar aquele
focinho quadrado e bigodudo.
Antes de Liesel, ele, solitário, sempre desejara um cão de estimação para lhe fazer companhia na fazenda,
porquanto Alfonso, embora fosse o melhor irmão que poderia ter, já era um adulto pouco inclinado para
diversões e gracejos, além de que não dispunha de elevada empatia para compreendê-lo na íntima solidão
que o perseguia desde a infância. Quando veio a puberdade, passou a sentir a alma e o corpo excêntricos,
inconstantes, deslocados de significações lúcidas e em metamorfoses ininterruptas. Não se reconhecia como
integrante receptivo do seu elo familiar, encontrava-se foragido de si em terrenos estrangeiros a serem
colonizados.
Na escola citadina, onde conseguira, esforçadamente, ingressar como bolsista, empenhava-se nos estudos com
esmero, contudo, devido às suas origens modestas, era sempre ridicularizado às ocultas com apelidos cruéis
pelos colegas de turma por ser “o caipira do interior”. Nos recreios, afastava-se de todos e, em um canto do
pátio escolar, lia sozinho os livros comprados nos sebos com o dinheiro guardado. Fora da escola, nas horas
monótonas dos pampas, sob o cedro perto do riacho, saboreava os poemas latejantes de Fernando Pessoa, os
idílios em “Marília de Dirceu”, os cânticos espirituais de Cecília, com a sensação de desbravar as entrelinhas.
No entanto, mesmo acompanhado de literatura, sentia-se sempre só e frustrado, porque, afora a família viver
às voltas cuidando da fazenda e do sustento financeiro familiar, as histórias e as peripécias dos personagens
literários jamais saltariam de formas inteligíveis para misturarem-se, em concretude, à sua realidade tediosa.
Certa vez, quando desabafou com o irmão sobre o desejo de ter um cachorro, Alfonso, afetado pelas palavras
desanimadas do irmão, persuadiu o pai de presenteá-lo com um cão pastor. Eufórico, Conrado, ao ser abordado
pelo precioso presente na porta da escola, por fim, poderia amenizar e partilhar a sua soledade com um ser
amavelmente cortês.
Então, com a lustrosa coleira verde, as encantadoras orelhas a balançarem e os pelos lisos e longos a esvoaçarem,
Liesel ora corria, livre, atrás de Conrado a correr empinando pipa pelas pradarias apinhadas de girassóis e
tulipas. Ora abstraía-se, fascinada, com as bolhas de sabão feitas por ele a flutuarem em direção ao firmamento
oceânico. Ora deliciava-se com as elegias aflautadas exaladas pela natureza ao redor. Ora contemplava, com
seu dono a suster a caneca de chá de frutos vermelhos, o ocaso no alto das colinas florescentes, das quais,
na crista da mais alta e preferida dos dois, donde poderia ver-se toda a fazenda blindada pelo bronze do
crepúsculo, havia um enorme carvalho.
Lá, no auge dos montes despovoados, ele, com um calhamaço aberto no colo, ao lado de seu cachorro,
alimentava, enigmaticamente, a singela poesia de seus dias, abraçando ambos as frescas ondas de vitalidade a
tombarem sobre a bruma das auroras diárias. Vez ou outra, na calmaria dos entardeceres, Conrado desviava sua
atenção do livro para Liesel, apreciando-a deitada, de orelhas balançantes na ventania, de olhos entreabertos
extasiados com o brilho áureo do céu, toda inundada de ouro intangível a cintilar em um horizonte sem fim.
No pescoço peludo, a bandana da coleira verde tinha um trevo de quatro folhas desenhado a simbolizá-la
como uma mensageira imaculada da fé, uma dádiva a soprar flama de esperança no gélido e infrutífero
cinzento do mundo.
Durante os seus anos de vida, Liesel presenciou-o transpor a adolescência para chegar à idade adulta. Lambeulhe o semblante ao vê-lo chorar de amor pela primeira vez. Presenciou as suas crises emocionais, as suas fases
de rebeldia e de isolamento, a sua ansiedade perante os exames de vestibular, a sua mansidão e concentração
diante dos livros, o jeito desengonçado como ele dançava escondido dos familiares e fazia caretas diante do
espelho do banheiro ao escovar os dentes. Viu-o amadurecer nas responsabilidades e no enfrentamento das
dificuldades, impor sua voz, com convicção, diante dos outros, defender seus valores, ingressar na faculdade
de medicina veterinária, transmutar-se em um homem aguerrido.
Como se ela estivesse viva e fosse capaz de entendê-lo, Conrado, contendo a emoção, começou a falar-lhe.
“À noite, no céu limpo, eu sei que, na estrela mais brilhante, tu estarás a brilhar como sempre brilhaste na
vida de todos aqui. De dia, sei que não estarás só na perpétua brasa do sol a aquecer a vida, mas também
REVISTA BARBANTE - 75

onipresente no ar que nos purifica as entranhas da existência. Ao te respirar, sinto o aroma do amor mais puro,
aquele que, ao ser dado, nada se pede em troca, pois ele, assim como o oxigênio é liberado na fotossíntese, flui
naturalmente de ti para nos manter vivos. Tua alma de cachorro é tão ampla que mal coube no teu corpinho e
escapou para caber nos espaços entre as coisas, enraizando-me ao teu invisível e silencioso infinito”, proferiu.
“Sem perceber, estava sendo moldado pela maneira curiosa como tu me olhavas e espraiavas teus resquícios
cativantes em mim, tentando decifrar, minuciosamente, a minha personalidade em meio aos arremedos
incorporados, assimilando minhas manias esquisitas de ser, infiltrando-se, esperta, no mesmo compasso
desarmônico em que eu bailava. Em pouco tempo, já me tinhas hipnotizado pela tua perfeição interior, refletida
na doçura dos teus olhinhos. Com tuas sementes semeadas, primaveras brotaram nos meus terrenos, tornei-me
tão humano por dentro e tão límpido por fora, como o reflexo da vida na água. Inúmeras vezes ao acordar de
um sono, o peso do mundo, com todas suas injustiças e desilusões, repousava sobre mim, incapacitando-me
de levantar para sobreviver por mais um dia. Mas, ao me lembrar que, ao lado da minha cama, tu já estavas ali,
acordada e atenta na tua caminha, apenas me esperando para eu pôr ração no teu comedouro e trocar a água de
teu pote de beber, todo esse peso do mundo se esvaía de mim, pois tu eras minha maior motivação para ficar
de pé, dar-te o melhor de mim e continuar suspirando por um dia de cada vez...”, prosseguiu.
“Enquanto espero pelo dia em que te reencontrarei, floresço à lembrança de ti. A solidão esfria-me sem a
brasa de teu afago, a saudade arrefece o coração, a ausência grita em silêncio, a esperança não cansa de querer
reviver o que o vento levou para sempre. Embora tente preencher o terreno vazio que deixaste com novas
flores, sei que nada tão belo quanto o teu floreio de outrora brotará nele de novo, assim como sei que o tempo
tentará ofuscar nossas memórias e vozes, amarelando e envelhecendo as páginas da história que vivemos
sem o medo do epílogo, um dia, chegar sem aviso prévio. Mas, eu resistirei às intempéries da mesma forma
que me ensinaste a ser primavera no caos, a não permitir que a indiferença deste mundo silencie meus lindos
cânticos de alegria, a semear o bem quando tu, sempre, me deste a tua pata na falta de uma mão humana para
me auxiliar.”
“Não vou mentir, chorarei por dias e meses ao lembrar de ti. E quero que, quando eu der o último suspiro,
tu sejas a primeira a me receber no outro mundo, pois estarei fervendo de saudade, ansioso para ouvir teus
latidos de novo, para te ter viva em volta dos meus braços, para corrermos, como nos velhos tempos, entre as
nuvens do paraíso, as flores do campo e as estrelas da nossa galáxia. Deixo-te o meu amor eterno, a parte mais
honrosa de mim, e entrego-te a Deus, ao São Francisco de Assis, aos anjos caninos. Continuarei a orar por ti
para que fiques bem onde quer que tua alma estejas, porque assim também estarei bem. Nossa história não
finda aqui, prosseguirá nas reticências a significarem que, um dia, reencontraremo-nos no porvir, mas desde
já te agradeço imensamente por me fazer te amar para todo o sempre”, concluiu em lágrimas e beijou-lhe a
cabecinha.
Depositou-a, com cautela, no retângulo cavado na terra. Depois, retomou a pá e tornou a preenchê-lo, ciente
de que, decerto, aquilo não se tratava de um enterro tampouco de uma despedida. Ele estava a plantar a
fonte daquele amor que o humanizara. Um plantio regado ao altruísmo e à gratidão por quem se perpetuou
em seu coração. Plantou um belo poema de amor fraternal que, enfim, havia-se findo para ser lembrado a
cada amanhecer. Após aplainar a terra, pegou o outro saco, tirou dele uma cruz de madeira, estabilizou-a em
pé dentro da relva ao lado do plantio. Antes de ir embora, tirou do bolso da bermuda a coleira de Liesel e
enlaçou-a, firme, à cruz.
Ao descer a colina, vislumbrou, como um delírio, uma figura brilhante e pequena no horizonte a correr em
sua direção, tornando-se gradualmente maior até ver que era ela. Bela, sorridente, grandiosa na vivacidade,
Liesel passa por perto de Conrado às pressas e segue correndo pelo campo ao longe até desaparecer em meio
às gramíneas. Sorrindo pelos olhos emocionados, o jovem a sente, imorredoura, dentro de si e ao seu redor,
fazendo-se presente nas minúcias miraculosas da natureza em contínua renovação, pois sua amiga estava por
todos os lados, como um anjo da guarda a protegê-lo. De olhos bem abertos, voltando para casa, sentindo o
vento a abraçá-lo e a levantar folhas de outono pelo caminho, o rapaz reflete sabiamente:
“Apesar da dor, aceito os desígnios do destino e prossigo observando as folhas secas das árvores como os
velhos ciclos que findam para o brotar de outros. É tão mágico, belo e sutil o efêmero. Ao passado, floreio a
gratidão. Ao futuro, acendo a fé por dias melhores. E ao agora, frutifico a minha coragem de voltar à vida, aos
sonhos à espera da concretude para escrever novas narrativas. Sem mais lágrimas e medos, vou ao encontro
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de mim...”, pensou e seguiu, enquanto que, no topo da colina, sob o carvalho iluminado pelo crepúsculo,
enlaçada à cruz, a coleira verde tremulava reluzente...
Vitor Hugo Almeida Santos,
20 anos, estudante de Direito (UFS).
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SEGREDO MORTAL
Miguel Carqueija

“O mal é uma realidade e está sempre à nossa espreita, de emboscada, pronto para invadir nossa
casa. Mais cedo ou mais tarde tem-se que enfrentá-lo, em luta corpo a corpo.”

(MORRIS WEST, “Arlequim”)

A noite estivera especialmente agitada. Grupos de desordeiros, “night-angels”, se haviam enfrentado no
entroncamento Philips, provocando uma desordem infernal; grupamentos especiais munidos de armas não-letais tinham
sido destacados para esse e outros pontos críticos e os boletins de ocorrência se sucediam. Em meio àquela guerra
urbana assassinatos isolados acabavam por passar desapercebidos. Bofé! O pequeno corpo encontrado numa das vielas
próximas à Torre de Purificação Atmosférica Landell de Moura inseria-se nesse caso. Uma “dama da noite” chamara a
viatura policial que casualmente passava na via expressa.
A detetive Larice Spinolla iluminou o corpo com a sua lanterna. Uma garota nova, provavelmente menor de
idade, mal vestida, mas muito pintada, de profissão facilmente identificável. Larice sentiu pena. Afrânio, seu colega,
abaixou-se e examinou o cadáver. Com certeza já estava morta, mas o que a matara? Visíveis, apenas, feias marcas no
pescoço.
Larice voltou-se para a prostituta que a chamara:
— Quem é ela? E quem é você? O que aconteceu com essa jovem?
— Senhora... Hellen era minha colega, tão novinha! Eu a ouvi gritar, e parar de gritar. E ela gritou “monstro!”
— E você não viu ninguém?
— Não, eu não vi! Apenas uma sombra negra se distanciando no beco. Eu tremi por dentro e por fora, senti
como se fosse o próprio demônio!
A estranheza da situação abriu caminho pelos neurônios e pelas sinapses de Larice. Sentiu que naquilo tudo
havia algo de estranho, deveras estranho. Olhou para Afrânio. Este, cético e impassível, parecia impaciente:
— O que estamos esperando? Vamos chamar o legista!
Pegou o celular, e nesse momento uma gota fria pingou no nariz da jovem policial. O tempo quente pedia uma
mudança, mas a promessa imediata era de apenas um chuvisco. Afrânio ainda discava quando as luzes de uma viatura
iluminou os três e o corpo estendido na sarjeta.
Era um cupê da força policial, e dele saltaram quatro tiras uniformizados. Larice teve um choque ao reconhecer
um deles:
— Válter!
— O que faz aqui? — indagou ele, com um espanto infinito no olhar.
— Eu ia lhe fazer a mesma pergunta!
— É minha namorada — disse ele aos demais, e rapidamente beijou-a; um beijo singularmente burocrático,
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desprovido de paixão e calor, surpreendendo Larice.
— Desculpe, não tenho muito tempo agora. Temos algo a fazer.
Voltou-se para os demais, que Larice entendeu serem subalternos, e comandou:
— Prossigam.
Para espanto de Larice, os três homens puseram-se a remover a defunta.
— Ei, esperem!
— Que foi? — indagou Válter, com um jeito entre inocente e encabulado.
— Que estão fazendo? Eu ia chamar o legista!
Afrânio também se intrometeu:
— O corpo tem que ficar aqui até a perícia chegar!
Válter parecia estranhamente rígido e mostrou-se inflexível:
— Isto são ordens, e ordens a gente cumpre. Quem mandou vocês virem aqui?
— Válter! — ralhou Larice. — Como pode falar assim comigo?
— A minha amiga! — exclamou a meretriz. — O que vão fazer com ela?
— Já está morta, de qualquer forma — replicou Ozualdo, único da equipe de Válter que Larice conhecia
vagamente. E assim dizendo, fechou a porta do camburão.
— Querida, não posso ficar — explicou Válter. — Não se preocupe que será feita a perícia. E quanto a você, é
melhor ir para casa. A noite não está boa para a sua profissão.
Olhou com desprezo a mulher da noite e entrou no camburão, sob os olhares estarrecidos de Larice e Afrânio.
Por um instante Larice sentiu-se como Alice, no País das Maravilhas, movendo-se dentro de um universo sem lógica. A
grande viatura foi embora e ela trocou olhares incrédulos com Afrânio.
Este olhou de repente com ferocidade para a colega, como se um súbito e desconcertante pensamento lhe
atravessasse a mente:
— O que é que vocês dois estão tramando? Algum negócio secreto de venda de órgãos?
— Do que você está falando?
— Ele é seu namorado, portanto você deve saber!
— Você está dizendo uma grande asneira! Eu também não sei nada!
Larice voltou-se para a outra:
— Você tem documentos? Qual é o seu nome?
— Para que você quer saber? Já não levaram o corpo da minha amiga?
— Você é uma testemunha. Portanto me dê seu nome, endereço e telefone. Podem ser necessários.

.....................................................................

O plantão havia sido encerrado em meio a um clima de tensão e mal-estar entre os dois. O fato de Larice
ser namorada de Válter repercutira mal em Afrânio, mas este, no fim, silenciou tudo na delegacia. O fato em si era
embaraçoso.
Furiosa, Larice retornou para o seu apartamento, um ninho de solidão, pois seus pais e irmãos permaneciam na
Bahia. A jovem “tira”, uma das mais jovens da Polícia de Campo, bem que gostaria de ter um animal de estimação, mas
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quem cuidaria dele?
Ao chegar em casa, porém, e buscar na geladeira uma jarra de mate gelado, um estranho fenômeno a envolveu:
uma espécie de acusma, e ela julgou ouvir vozes aflitas e desesperadas de mulher: “O que você quer comigo? Não, eu
faço o que você quiser, mas me poupe a vida! Não, seu monstro! Afaste-se! Não...”
Larice sacudiu a cabeça, perplexa. Correu para o lavabo e molhou o rosto, procurando afastar aquela alucinação
auditiva.
Nesse momento o celular tocou. Larice atendeu, já identificando o número de Válter.
— Oi.
— Oi, amor! Já está em casa, querida?
— Já — respondeu ela, friamente.
— Você e o Afrânio disseram alguma coisa na delegacia?
— Sobre aquele corpo? Não, era muito humilhante. Ainda espero uma explicação sua.
— Larice, procure entender que existem coisas confidenciais. Olha, amanhã à noite estou de folga e quero que
você venha ao meu apartamento. Podemos passar a noite relaxando bastante.
Larice não respondeu; estava muito espantada.
— Alô!
— Oi, estou aqui!
— E então, o que me diz?
— Querido, eu não sei. Você sabe que a cidade está em guerra, que foi uma noite de horror com os “nightangels”, se amanhã as coisas estiverem mais sossegadas... estarei de folga, mas podem cancelá-la...
— A gente liquidou uns dez desses vagabundos hoje. Amanhã à noite as coisas estarão mais tranqüilas.
— A gente se fala durante o dia, para confirmar, OK? Eu preciso descansar, apagar, foi uma noite muito dura.
— Ah, é claro, você merece. Depois das dez a gente se liga.

.......................................................

Para Larice, era um momento crucial em sua vida; precisava agir e pensar ao mesmo tempo. Correu para o
chuveiro, relaxou, pôs um short, comeu um pudim de cereja e um “mousse” de maracujá; em seguida ingeriu um Vigilol,
preparando-se assim para passar a noite em claro. Deu uma olhada no computador. Depois vestiu um costume austero,
mas diferente de seu uniforme, selecionou diversas armas e desceu para a rua.
A chuva intermitente estimulou o seu raciocínio. Havia, na proposta de Válter, um fator estranhíssimo, que de
certa forma combinava com o incidente de há pouco. Larice era católica, ligada à Canção Nova, e levava uma existência
rígida, tendo-se dedicado de corpo e alma aos estudos e ao trabalho. Esperava casar um dia de véu e grinalda, com
alguma alma gêmea. Entretanto, não se achava uma personalidade excepcionalmente forte; antes, sabia que a carne era
fraca. Ao começar, com Válter, o seu primeiro namoro mais sério, imaginou muitas vezes que, em qualquer situação de
maior intimidade, acabaria se entregando, mesmo que, na sua visão, tal fato viesse a esvaziar a futura noite de núpcias
do seu caráter de “sagrada iniciação”. Os tempos impunham o sexo pré-conjugal com uma força quase irresistível.
Para sua surpresa, porém, e também alívio, o tal momento não viera. Iam a restaurantes e teatros, nunca a
motéis ou ao apartamento dele. Querendo evitar a ocasião, ela também não o convidou para o seu. Ele tampouco falava
em casamento; se ela tocasse no assunto, ou em planos para o futuro, o rapaz desviava habilmente o assunto.
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A religião parecia não ter ingerência no caso. Válter não professava nenhuma e não entrava em igrejas.
Não querendo usar seu próprio carro, Larice tomou um táxi e dirigiu-se à área de prostituição.

..............................................................

Por que chamam ao meretrício de “vida fácil”?
Larice pensava nisso ao reencontrar Hebe, a prostituta que testemunhara a morte de Hellen. Apesar dos horrores
daquela noite, ainda fazia o “trottoir” pela Avenida Átomos, região tradicional da assim apelidada “mais velha profissão
do mundo”. Se o tempo resolvesse mudar de vez, não estaria adequadamente vestida. A policial nem contava muito com
a sorte de encontrá-la, mas lá estava ela, e muito desconfiada:
— Já contei tudo o que eu sabia, o que mais você quer?
— O que mais? Eu iria até a sua casa, se você não estivesse por aqui. Escute, eu quero esclarecer uma coisa.
Entre as prostitutas registradas nesse distrito, quatro foram dadas como desaparecidas em dois meses. Eu quero saber se
existe algum “serial killer” matando as prostitutas. E quero identificá-lo.
— E para que você quer descobrir isso, tira? Quem se importa com a gente — ainda mais sendo você da polícia?
— Você está enganada, Hebe. Existem policiais dotados de sentimentos humanos, e eu sou uma delas. Prostitutas
também têm direito à vida, e eu quero pegar esse assassino.
Hellen olhou-a com certa admiração, como se custasse a crer no que ouvia, acostumada como estava a ser
tratada com brutalidade pela policia. Olhou em volta, brincando com a cruzinha de madeira que portava no peito.
— Nós temos uma idéia de quem seja, mas eu não gostaria que você se machucasse. É algo muito perigoso.
— E você não tem medo?
— Eu provavelmente não corro perigo. A não ser, é claro, que me dêem tiro ou facada.
— Explique-se.
— Ora, você não vai me acreditar.
— Pelo menos tente, ora bolas! Eu quero punir quem matou a Hellen, me ajude!

...........................................................

Naquela noite Larice gastou uma nota em táxi, mas prosseguiu em sua obstinada investigação. Às duas da
madrugada estava na morgue da polícia distrital, conversando com Plácido, funcionário antigo e que ela conhecia há
tempos.
— Hellen Miriam Gullar? Nenhum nome assim, Larice.
A jovem fitou o monitor tridimensional, procurando enrustir a sua ânsia.
— Mas veja bem — disse Gonzalez, outro funcionário presente — essas rameiras usam com frequência nomes
de guerra.
— Só tem um jeito — arriscou Larice. — Os corpos de mulheres que chegaram nas últimas horas, se eu puder
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ver...
— Para que você quer encontrar esse corpo, Larice? — Plácido estava sinceramente admirado.
— E por que não? Sou uma investigadora, não esqueça.
A sensação de que ela, como policial, ao investigar um mistério poderia estar cometendo um ilícito, era
muito estranha. Mas ela concluiu que os funcionários locais nada sabiam, e também não achou Hellen entre os corpos
disponíveis.
A possibilidade de que o “presunto”, como chamavam na gíria policial e criminal, houvesse sido levado para
outro necrotério era escassa; todavia, o mistério que cercava a operação de Válter levava a considerá-la. Assim, Larice
passou o resto da madrugada circulando em morgues distritais próximas. Não poderia estender sua busca pelo resto do
Círculo Mineiro; acabaria tendo de investigar até na Sibéria. De qualquer forma, a pesquisa resultara infrutífera.
Uma forte sensação de horror foi crescendo cada vez mais no íntimo da policial. Ao retornar ao apartamento,
num “táxi-hovercraft”, sentia-se perplexa ante as implicações de tudo aquilo.

..............................................................

No entanto comunicou-se regularmente com Válter a partir das dez e pouco da manhã; completara um plantão
de 24 horas na véspera e tinha aquele dia de folga. A de Válter começaria às seis da noite.
Larice passou o dia pensando em como se deixara seduzir — ao menos, até então platonicamente — pelo Válter.
Ele tinha de fato um jeito sedutor de elfo ou de fauno, só lhe faltando as orelhas grandes. Era bastante pálido e seus
lábios finos e grudados pareciam colar-se nas extremidades numa permanente expressão de sarcasmo.
Durante o dia Larice chegou a sentir um pouco de taquicardia, mas que foi passando. O uso continuado de antisoníferos não era recomendado, mas por ora ela não sentia sono. Nem sabia quando poderia dormir outra vez, talvez nem
na próxima noite.
Ela aproveitou a tarde para efetuar longas pesquisas pela internet, em especial sobre os desaparecimentos
ocorridos no Círculo Mineiro nos últimos cem anos.
Efetivamente, desde que, após as Guerras da Água, vastas extensões dos continentes haviam caído na barbárie
ou na desabitação, o Círculo Mineiro se tornara uma das “regiões privilegiadas”, onde o crime ainda estava — apesar
de certos distúrbios — sob controle, e o nível de vida excluía na maior parte dos casos a miséria absoluta. Por isso havia
um razoável controle da população, e dados confiáveis sobre os desaparecimentos.
Só naquela grande região, numa população que, no período investigado, totalizaria talvez 60 ou 70 milhões de
pessoas, haviam sido dadas como desaparecidas cerca de 134.000.
O que acontecera com tanta gente? Para onde tinham ido? Nem a hipótese de abduções podia justificar isso.
Contudo, o ser humano é sob certos aspectos engraçado, volúvel. À proporção que a hora do encontro se
aproximava, a garota cada vez mais deixava a sua mente pairar acima das preocupações materiais, indo parar numa
espécie de nirvana romântico. Viu-se a si mesma mergulhando numa banheira com sais aromáticos, perfumar-se com
lavanda, escolher uma roupa nova e sedutora. A idéia de que logo estaria vivenciando uma noite de amor carnal era
onipresente embora não explícita; permanecia subjacente a todas as suas atitudes, apesar das objeções da voz de sua
consciência. Todavia, àquela altura era uma vozinha.
Quando porém, diante do espelho, ajeitou os seus bastos cabelos escuros, essa voz se fez ouvir afinal, com a
força de uma descompostura, como se lhe bradasse do seu íntimo.
“Sua idiota! Já perdeu de vista o seu objetivo? Não é para transar que você está indo na casa desse homem, mas
para arrancar a verdade sobre o roubo do cadáver de Hellen, e sobre todas as implicações disso! Ao invés, você só pensa
agora em se entregar a alguém que, no fundo, é um estranho. Você, na verdade, não o conhece.”
Larice sacudiu a cabeça, perturbada.
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“Oh, meu Deus, dai-me forças para fazer o que é certo!”
E saiu para a lôbrega noite.

.............................................................

Válter Hermógenes morava num luxuoso prédio do bairro Granadina, e mais uma vez Larice desembolsou do
seu reduzido salário, pagando um aerotáxi. A repugnância de usar o seu próprio e antiquado automóvel crescia em seu
ego. Ela acabara se atrasando e não valia a pena ir de bonde ou ônibus.
Quem a visse agora, se a conhecesse, ficaria admirado. Um vasto chapéu escondia os seus cabelos; os olhos
negros achavam-se velados por óculos escuros. Seu costume parecia mais apropriado para noites tempestuosas. Ela
celulou para Válter, avisando-o de sua chegada, e o rapaz, da cobertura onde morava, acionou a abertura da portaria.
Pelo adiantado da hora, o porteiro já não lá se encontrava. Larice pegou o elevador, sentindo-se trêmula e insegura, e fez
o sinal da cruz: alea jacta est.
Válter recebeu-a elegantemente vestido, como se estivesse para sair. Beijaram-se ardorosamente mas a intuição
de Larice alertou-a que o seu namorado estava ou aparentava estar meio aéreo, como se incomodado por alguma coisa.
— Até que enfim você está aqui — disse ele, conduzindo-a pela mão até o bar. — Vai um drinque?
“Que absurdo, como até que enfim? Ele nunca me convidou antes.”
— Meu bem, já não. Só um gole de vinho, se você tiver.
— É claro que eu tenho, de safra chilena... são dos melhores.
Ela fez um brinde e tomou um trago do vinho, disposta a não ir além disso. Não se dava bem com bebidas
alcoólicas e a prudência aconselhava-a a se manter perfeitamente sóbria.
Lembrou-se de perguntar:
— Querido, e o caso da prostituta? Não vai me explicar o motivo daquilo tudo?
Ele pareceu estremecer ligeiramente, mas reprimiu a perturbação. Com seus sentidos aguçados, Larice achou
que a pergunta o incomodara bastante; tanto assim que a resposta foi estudada e escandida:
— Larice, eu apenas cumpri ordens superiores. Não sei realmente o motivo exato, mas parece que estão testando
novos testes laboratoriais que rastreiam as drogas mais desconhecidas, e estavam de olho em qualquer pessoa do
submundo que morresse na sarjeta. Já tinham filmado o corpo antes de você aparecer.
— Ah! — a explicação pareceu tão estranha que a moça nem soube o que responder.
— Mas para que se preocupar com uma puta qualquer? Essa gente vive mesmo entre a vida e a morte. Deixa eu
te mostrar o meu ninho!
Ele tornou a pegá-la pela mão. Entre beijos e abraços Larice deixou-se conduzir. O apartamento era lindo, com
piso frio de pastilhas, elegantes lambris e luxuosos reposteiros. Uma bela aranha de cristal iluminava a sala de jantar,
onde havia um moderno projetor de filmes holográficos. A copa-cozinha, de fórmica e acrílico, denotava muito bom
gosto.
Enquanto passeavam no apartamento, o contato da mão de Válter em seu ombro — por sinal coberto pelo tecido
do casaco — ia exercendo seu efeito. Motivada também pela voz galante do policial, Larice sentia desmoronarem as
suas defesas. Seu corpo virgem ansiava por sexo e toda a sua formação anterior parecia desabar a olhos vistos. E por que
não, por que não, pensava ela. Valeria a pena evitar? Seus desejos naturais não estavam acesos?
E foi nesse ponto que ele a conduziu para o quarto, onde se destacava uma ampla cama com dossel de cetim.
— Uma cama de casal! — murmurou ela.
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— É muito mais confortável, querida, está na cara!
Ela se aproximou da cama, observou o fino lençol cor-de-rosa. Ele veio por detrás e a enlaçou carinhosamente.
Larice sentiu o prazer do aconchego e o calor que lhe subia pelo corpo.
— Válter...
— Por que você trouxe tanta roupa, querida? Só para me dar mais trabalho?
Ela não respondeu, aconchegou-se a ele. Já não sabia como agir. Ele passou a mão esquerda pelas suas costas,
tirou-lhe o chapéu e jogou-o na cama. Então, seus finos e sensuais dedos desceram pelo rosto da jovem e chegaram à sua
nuca. Válter inclinou-se, os lábios dirigindo-se ao pescoço de Larice.
Nesse exato momento ele como que arfou, numa reação de susto, e afastou-se dela num átimo. Surpreendida,
ela voltou rapidamente o olhar para o rapaz.
E então ela viu — ainda que num relance, mas indubitavelmente.
Os dois se fitaram, num terrível momento. Larice sentiu que precisava demonstrar mais presença de espírito:
— O que foi que o assustou tanto assim, Válter?
— Eu, nada. Você está vestida demais para o meu gosto, vai dar muito trabalho. Não quer tirar tudo primeiro?
A desculpa era tão esfarrapada que a jovem não teve mais dúvidas. Puxou a correntinha de prata e expôs o
crucifixo:
— Foi isto, não foi? — e afoitamente ela se aproximou dele.
— Tire isso da minha frente! Eu detesto símbolos religiosos!
— Eu sei disso, querido. Você é um vampiro.
No exato momento em que, aturdido pela inesperada presença da cruzinha — o simples cordão de prata já o
assustara — Válter havia recuado, Larice se voltara para ele. Durou menos que um segundo, mas ela viu os caninos
extrapolados do homem; e os viu se retraírem num instante. Mesmo rápida, a visão tinha sido perfeitamente nítida.
— Você está louca! Vampiros não existem!
Ela avançou em sua direção. Ele tentou atacá-la, mas a cruz de prata, que ela ostentava como um pavilhão de
combate na mão esquerda, o inibia e paralisava.
Toda a sua maganice desaparecera como por encanto, substituída por ódio, áscua e medo no olhar, onde por sinal
as pupilas se haviam tornado púrpuras. Larice sabia que precisava agir de forma decidida e rápida; sem alterar a posição
em que segurava a cruz protetora ela ergueu um pouco a perna direita e retirou o pequeno punhal de prata que trazia num
esconderijo de sua bota de cano alto.
— O que você vai fazer? Você não me ama?
Larice riu com pouco caso diante daquela tábua a que o outro tentava se agarrar. Como amar um monstro?
Ele recuou, tropeçou na cama e caiu com as costas na beirada do colchão, deslizando em seguida para o chão.
Disposta às últimas consequências, a moça caiu sobre ele, manteve-o imobilizado com a cruz de prata diante de seus
olhos esbugalhados e cravou a faca em seu peito, atravessando casimira, costelas e coração.
A agonia do ser das trevas durou pouco. Abalada pelos acontecimentos, mas necessitando ser forte, Larice
ergueu-se, correu ao banheiro, enrolou a mão esquerda num lenço, abriu a torneira e lavou o sangue da arma. Em seguida
apagou as impressões do copo que usara e foi embora, apagando também, lá embaixo, no botão do elevador.
Tudo se havia encaixado terrivelmente. A partir da confidência de Hebe, dos rumores sobre um vampiro que
agia na zona de meretrício, a detetive levantara a verdade — mas tão horrível que ela se recusara a crer, e estivera a pique
de ceder à sedução do nosferatu. Salvara-a a cruz do pescoço.
Se vampiros existiam infiltrados na sociedade humana e a nossa raça era o seu gado, um grande problema
surgia: o que fazer com os corpos? O constante aparecimento de cadáveres exangues, com marcas de dentes caninos
no pescoço, alertaria a opinião pública, as autoridades constituídas e a mídia. A solução lógica repousava na existência
de uma vasta organização de ocultamento dos despojos. Isso explicava a imensa quantidade de desaparecimentos que
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ocorriam no mundo, ano após ano. Na maioria das vezes deviam ser vítimas de vampiros.
Larice tremia ao pensar nos poderes incomensuráveis daquelas criaturas, como a lendária força física, o dom
hipnótico que se manifestava após o contato com os dentes, ou a habilidade de se transformarem em morcegos. Mas o
crucifixo impedira Válter de recorrer àqueles poderes.
Ela, ao escapar, levara consigo o celular do morto. Sabia como inibir qualquer gravação daquele aparelho,
como soubera congelar as câmaras de vídeo do prédio; tecnologias avançadíssimas, utilizadas por policiais em missões
perigosas, permitiam isso.
No entanto a morte de Válter não ficaria por isso mesmo. A organização vampírica devia ter muitos membros
na força policial pelo mundo afora, o que garantia as operações de sumiço dos corpos. Acabariam por suspeitar dela.
Daquela noite em diante ela era uma mulher marcada.
Não se desesperava, no entanto. Intuiu que, em algum lugar, deveriam existir, e desde séculos, pessoas que
conheciam a existência dos morcegos e os combatiam. Era preciso localizar tais pessoas, aprender os seus métodos.
Afinal, o destino de Larice estava traçado. Ela seria uma caçadora de vampiros.
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Dia cansado

Cordéis
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“DINHEIRO NÃO DÁ EM ÁRVORE”
No meu tempo de criança
Ouvia meu pai dizer:
“dinheiro não dá em árvore,
Nem tudo podemos ter
Precisa trabalhar duro
Para dinheiro fazer.”
Edileta ouviu tudo
E ficou muito intrigada
“vou deixar uma moeda
Na árvore ali plantada
E vou bem escondidinha
Vou durante a madrugada.”
Ela estava tão ansiosa
Que até com ela sonhou
Viu galhos e mais galhos
Moedas que ali brotou
E ficou tão radiante,
Mas logo se acordou.
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E correu para o quintal
Para ver tal comprovação
Ficou decepcionada
Moeda não viu ali não
Matutou e matutou
Continuou a observação.
Edileta se sentou
Na sombra da árvore ao lado
E sentiu o seu balançar
Num ritmo bem compassado
O que não tinha sentido
Nem nunca foi imaginado.
Sentiu uma emoção
Com o ar puro respirado
Da sombra que produzia,
Do calor aliviado
E escutou os sons dos pássaros
Nunca por ela escutado.

REVISTA BARBANTE - 88

E contemplou ao seu redor
Grama verdinha do seu lado
Os seus olhos ofuscavam
E que lugar tão enfeitado,
Estava bem ali
No seu quintal encantado.
Edileta não aguentou
E a emoção deixou rolar
A lágrima não conteve
E continuou a observar
Nunca tinha percebido
O quintal daquele lar.
Ela suspirou e levantou
Começou a rodopiar
Igual um lindo pião
Alegremente a girar
Descobrindo no quintal
O mais belo despertar.
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Edileta respirou
E dali não quis sair
Observou mais ainda
Uma chuvinha a cair,
Mas ela não se mexeu
Permitindo a água fluir.
Mas ainda encafifada
Ainda se incomodava
“dinheiro não dá em árvore”
Era o que seu pai falava
E dando a seu pai razão
Ela agora acreditava.
E não saiu mais dali
Viu borboletas voando
Com suas aas a bailar
Voando num lindo bando
Colorindo o seu quintal
E ficou ali se encantando.
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Ela correu alegremente
E seu pai foi convocar
Queria que ele visse
O que acabara de achar
Olhasse para uma árvore
Que acabara de contemplar.
Ele riu e nada percebeu
Não entendeu o que ali foi ver,
Pois estava ocupado
Não tinha tempo a perder.
Volta todo chateado
Tinha muito o que fazer.
Ficando ali sozinha
No quintal bem plantada
Ela não se entristeceu
Estava muito encantada
Com tudo que descobriu
Naquela tarde nublada.
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“Dinheiro não dá em árvore”
E compreendeu feliz,
Mas ela dá sombra pra gente
Acolhe também um Perdiz
Que acaba de contemplar
Aquela eterna aprendiz.
E nem viu a hora passar
Ela continuava lá
E parada sozinha
Apenas a contemplar
Quando ouviu lá da cozinha:
“venha menina almoçar”
Ela estava ali parada
Nem a fome atrapalhou,
Pois descobriu tanta coisa
Que dali se alimentou
Fez uma poesia
E uma árvore laureou.
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Edileta descobriu
Algo de muito valor
Que dinheiro não pagará
O que guardou com amor
Que descobriu no quintal
Tanto sabor, tanta cor.
No dia seguinte então
Tudo que pensava e falava
Saia sempre rimado
Tudo que dizia amava
E tudo o que sentia
Parecia que ecoava.
“Dinheiro não dá em árvore”
Quando o pai falou de novo
Edileta concordou.
Ela disse:” me comovo
Ela nos beneficia
E preste atenção, meu povo!”
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E todo mundo admirado
Com tudo que ela dizia
Descobrindo no quintal
O belo que existia
Todo mundo encantado,
Com tudo que veria.
Daquele dia em diante
Todos se reuniam
Lá no fundo do quintal
E histórias liam
E resolveram plantar
Uma árvore por dia.

Edilene Bandeira
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ALINA, MULHER, MENINA
Fabiana Lisboa Ramos Menezes (UFS)1
Sergipe como berço
Bahia como morada
Rio de janeiro como escola
De uma vida dedicada
À luta política e à literatura
Com destemida bravura
Na sala de aula formada
O final da segunda década
No século das transformações
Viu nascer uma menina
Que por suas atuações
Marcaria toda a história
Resgatando as memórias
De mulheres em muitas nações.
Dona Maria Portela
Deu à luz em 10 de outubro
A cidade jardim floresceu
Num pôr de sol meio rubro
No berço do jornalismo
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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Surgia valioso símbolo
Da luta por um novo mundo
Perdendo a presença materna
À sombra do pai Manuel
Enfrentou ainda tão pequenina
Distância tamanha e cruel
Mas encontrou em outros braços
Alento para o precoce cansaço
A proteção mandada do céu
Na casa de seus avós
No colo de suas tias
Vó Adelaide e vô Bernardino
Deram toda a garantia
Iniciando sua educação
Orientando sua instrução
Nas terras de Simão Dias
As tias Naná e Iaiá
Cuidavam do aprendizado
Com a rigidez necessária
Para um ser bem educado
Mas tia Laurinha mimava
Em seu colo embalava
Que carinho mais sagrado!
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Ao se apartar de Laurinha
No leito de sua morte
Tem sua vida mudada
Para si um novo norte
Na terra de todos os santos
Em um convento e aos prantos
Precisa fazer sua sorte.
Num lugar de santidade
Ela estuda e produz
Já escreve em jornais
Que para as letras a conduz
E se forma professora
Dedicada instrutora
A outros levará luz.
E nesta luz do saber
No bairro da liberdade
Alina vai descobrindo
A dura realidade
De pequenos soteropolitanos
Em meio a tantos danos
Nas aulas que a invadem
Despontando para o mundo
No exercício do magistério
Também encontra outro amor
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Mais conhecido por eros
E tem em um firme noivado
O relacionamento esperado
Que trata com muito esmero.
Nova dor de distanciamento
Vai sofrer seu coração
Vê seu «felizes para sempre»
Escorrer por suas mãos
Mas um novo amor descobre
Por um sonho enquanto dorme
Ao tratar sua depressão
O Paim que ela conhece
Carregará por toda a vida
No coração e no nome
No gerar de duas filhas
E assim a conhecemos
Na Alina Paim2 que lemos
Aproximamos nossas sinas.
Na cidade maravilhosa
Escolhe os pescadores
Para continuar seu ofício
2 Alina Paim é um romancista, nascida em Estância-SE, em 10 de outubro de 1919. Sua história de vida é de
luta pela dignidade da vida humana e por emancipação, o que fica bem claro em suas obras, com personagens
fortes, em sua maioria, mulheres que desafiam o patriarcado, o estado repressor e poder do capital. Este texto
foi elaborado em homenagem ao centenário de seu nascimento no ano passado.
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Junto a trabalhadores
E em seu romancear
Já pensa em apresentar
Seu trabalho a editores
Na capa está escrito
Estrada da liberdade
O romance de estreia
Que lhe deu identidade
A professora Marina
Confundia-se com Alina
Na luta por equidade.
O mestre de “Vidas secas”
Avaliou o segundo romance
E viu na professorinha
Para a literatura uma chance
Na obra Simão Dias
Já percebe ousadia
Da escritora iniciante.
A personagem Raquel
É a mulher que se destaca
Pois não aceita viver
À sombra do patriarca
Enfim, direito estuda
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Desafiando a conduta
Que o mundo rural acenava.
Uma greve de mulheres
Fez seu nome atravessar fronteiras
A hora próxima da vitória
Vem da força das trincheiras
E a Alina Paim comunista
Etnógrafa e romancista
Jandira, Marta, Rosa, guerreiras
Do forte sertão baiano
Saiu Ester iludida
Em pleno Sol do meio-dia
Para a terra das maravilhas
Nas pensões emaranhadas
Teve sua vida bagunçada
Pela desordem capitalista
Com o lenço encantado
Foi à ficção infantil
E a casa da coruja
Percorreu o céu anil
Com flocos de algodão
O chapéu do professor na mão
Encantou o mundo juvenil.
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Porém, uma saga faltava
Das mulheres protagonistas
Entre o sino e a rosa
Uma delas perseguia sua sina
Procurava a chave do mundo
No círculo de um mistério profundo
A trilogia Catarina.
Nas mãos firmes e leves de Marie
A mulher que não se cansa
Constrói personagens instigantes
Conserva a verossimilhança
Que a segura na correnteza
De um estradar sem certeza
Tropeçando na esperança
Pra não dizer que não falou deles
O velho Teodoro aparece
Com dificuldade para sobreviver
Em sua aposentadoria padece
São dramas de muito viver
Nas tramas do pagar pra ver
Que pela sétima vez acontece.
Ao iniciar a segunda década
Deste século tecnológico
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Alina Paim guarda sua pena
Num tinteiro antológico
Nas ruínas de um mundo desigual
Seu fazer literário universal
Lega ao mundo um acervo sociológico
Neste país reticente
De inertes exclamações
Os discursos dessas mulheres
Gritam por reações
Faz-nos vencer a apatia
E conquistar todo dia
As mentes e corações.
08/10/2019
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BEM ME QUERO NO OUTUBRO ROSA
(Magaly Holanda)
1
Pensando na prevenção
Escrevo esse cordel
De tudo que escutei
Procurarei ser fiel,
Serão dicas importantes
Colocadas no papel.
2
A primeira prevenção
É da saúde mental
Para nossa sociedade
Tem sido a maior mal,
Pois se a mente adoece
“Pra” o corpo fica fatal.
3
A prevenção para humanos
É um ato de amor,
Não é só o nosso corpo
Que compadece de dor
Existe a dor da alma
Que aflige e faz terror.
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4
Cuide de sua saúde
Começando na comida,
Faça atividade física,
Oxigene sua vida.
Sorria com seus amigos,
Essa é boa pedida.
5
Para cuidar de si mesmo
Às vezes é complicado
Você olha para o outro
Faz todo o encaminhado,
E para sua saúde
Você coloca do lado.
6
Invista na prevenção
Não espere adoecer,
A saúde preventiva
É o melhor a se fazer,
As práticas integrativas
Pode ajudar você.
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7
Uma mulher de estilo
Aderi ao outubro rosa
Faz em si o autoexame
Não faz da ciência prosa,
Previne o câncer de mama
Sai disso vitoriosa.
8
O outubro é de luta
Alerta a prevenção,
Sobre o câncer de mama
Mostram dados e faz ação
Se faz esclarecimentos
Tenta conscientização.
9
Participe você também
Faça exames de mamografia,
Procure tocar seu copo
Como rotina no seu dia,
Ajude nossa campanha
Mulher em outra confia.
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10
Câncer de mama e sério
Não brinque de faz de conta,
O exame não previne
Mas o precoce aponta,
Então corra e faço o seu
Se não fizer me afronta.
11
Câncer de mama é terrível
São 50 mil por ano
A prevenção é necessária
Bote isso no seu plano
Ele atinge toda classe
Seja pobre ou soberano.
12
O nosso outubro rosa
É um mês de prevenção
É um mês para detalhes,
Cuidados e atenção,
De olhar para seu corpo
Com olhos do coração.
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13
Cuidar-se é a melhor maneira
De amar e ser feliz.
Conhecer o próprio corpo
Na prevenção já nos diz
Que pratica o “bem-me-quero”
“Pra” saúde pede bis.
14
Declare o seu amor
Participe da campanha,
Esperar adoecer
É a pior artimanha,
Se cuidar, se prevenir
Será a melhor façanha.
15
Independente de idade
O foco é se prevenir
Incentivar ao outro
Do comodismo sair
Se juntar na cor de rosa
Boas metas definir.
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16
Não encerro meus escritos
Você pode acrescentar,
Acrescente boas frases
“Pra” campanha alavancar
Se cuide e convide o outro
A nós também se juntar.
FIM
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CÂNCER DE MAMA
(SE VOCÊ DESCOBRIR LOGO, ELE PODE SER TRATADO)
Ao Bom Deus Pai Criador
Eu peço a inspiração
Para falar de um assunto
Que causa preocupação
Uma doença perversa
Que, da forma mais diversa,
Pode atacar quem é são.
A doença de que falo
Ataca sem avisar
Às vezes fica escondida
Sem se atrever se mostrar,
Deixando a vítima inocente
Totalmente dependente
Para dela se apossar.
Conhecida por C A,
Desgraçada é sua fama!
A todos causa terror
Do mais pobre à alta dama.
E de uma das suas formas
Eu falarei. Com as reformas
Que o nosso cordel conclama.
Doze sintomas do câncer
De mamas, se pode ver.
Não só na mulher! No homem
Também pode acontecer.
Não se deve ignorá-los,
Descuidar-se e desprezá-los.
Poderás te arrepender.
Alterações do tamanho
Ou forma, vermelhidão,
Inchaço, calor na pele
Da mama e alteração
No formato, onde um caroço
Se apresenta. Em alvoroço
Deixando teu coração.
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A mama maior que a outra;
Um sulco ou afundamento;
Nódulos nas axilas;
Também o endurecimento
Da pele do seio faz
Que se suspeite e já traz
No seu bojo o sofrimento.
Na mama ou no mamilo,
Uma coceira frequente;
Crostas, feridas na pele
Junto ao mamilo, é latente
A existência do mal
Que poderá ser fatal
A qualquer que seja o ente.
A liberação de líquido,
O sangue em especial;
Súbita inversão do mamilo;
E a visão anormal
Da veia, que observada
Crescentemente alterada,
É mesmo a prova do mal.
Os cânceres de mama, vários,
Recebem nominação
Diversas e diferentes
Têm, também, cada ação.
E o chamado “Invasivo”,
De mama, é o mais ativo
Ou o mais comum na questão.
Tem o cístico adenoide;
Metaplástico, medular;
Municoso, papilífero
E o chamado tubular.
Tem subtipos reimosos
Tanto ou mais perigosos
E difíceis de curar.

REVISTA BARBANTE - 110

Sendo ele assintomático
O que se deve fazer?
Um autoexame mensal
Para poder combater
O mesmo antes que atue,
Tome conta e continue.
É não deixa-lo nascer.
Se você desconfiar
Que há algo estranho no seio
Não fique só para si
Porque é fato que o meio
Para combater o mal
Que poderá ser fatal,
É tratá-lo sem receio.
Detectando a doença
Faz-se logo necessário
O início do tratamento
Indicado. Se, ao contrário,
Não se fizer o devido
Nada será resolvido.
Será terrível o cenário!
A retirada da mama
E a mastectomia
Tratamentos necessários
Como a quimioterapia,
Os clínicos e hormonais,
Remédios e tudo mais.
Também radioterapias.
Depois de tudo é possível
Fazer a reconstrução
Da mama, com cirurgias
Plásticas, onde a implantação
Da mama levantará
A autoestima. Será,
Consolo. Não solução.
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Sabe-se: O câncer de mama
Não tem como prevenir!
Assim sendo cabe a todos
Cuidar-se para não cair
No domínio do danado,
Tendo consigo o cuidado
De não deixar-se invadir.
Tenha os exames em dia,
Não deixe que ele lhe ataque
Sem a prevenção devida
Revide a golpes de raque!
Com o tratamento correto.
Expulse esse desafeto.
Seja na defesa um craque.
Rosa Regis
Natal/RN – 18/10/2017 23h34min
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Eu sou gigante

Crônicas
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Será o Benedito?!
Alex Xela Lima
Nunca imaginei uma coisa daquelas. Foi uma situação bem bizarra. Eu olhava e
permanecia incrédulo, mesmo testemunhando o fato, justamente, no momento mais especial
da noite.
A festa transcorria tranquilamente, convidado a convidado, tia a tia, primo a primo,
amigo a amigo até chegarmos ao momento de o aniversariante soprar a velinha e podermos
experimentar o bolo que chamava tanta atenção.
O pequeno Thomas, agora com dois anos, estava nos braços de sua mãe, ladeado por seu
pai e sua irmã mais velha. Todos em volta celebravam aquele momento e ficaram intrigados
com aquela insistência injustificada e com o desfecho bizarro que gerou vários cochichos entre
os presentes.
Calma, já vou lhe contar.
Enquanto os parabéns eram cantados alegremente, uma tia robusta gritou: – Thomas,
faça um pedido e apague a velinha! O pequenino olhou para o bolo, mirou a vela, soprou forte
e pôs fim à chama. Todos comemoram.
Parecia ter sido um sopro suficiente, mas a chama reascendeu. Com a ajuda da mãe,
novo sopro e nova comemoração dos convidados. – Corta o bolo! – gritou a tia robusta. Mas, a
danada da vela ressuscitou pela segunda vez. Os convidados sorriram e nova investida contra
a chama da vela foi realizada, sem sucesso.
Por uma quarta vez a chama da vela foi alvo de Thomas, agora com a ajuda de seus pais
e sua irmã. Dessa vez não houve celebração. Apreensivos e em silêncio, todos fitaram a vela,
que relutava em se despedir.
– Que vela teimosa! – exclamou outra tia.
– Deve ser um fantasma – comentou uma criança.
Fato foi que a vela chamou atenção mais do que deveria.
A tia robusta, irritada com a teimosia da vela e farta de esperar pela fatia tão almejada,
possessa, despejou refrigerante no alto do bolo, afogando a vela e sua insistente chama que não
tornou a brilhar. Um silêncio indagador tomou conta dos olhares dos convidados.
Alex Xela Lima, professor e escritor baiano. Sócio da União Brasileira de Escritores (UBE)
– Núcleo Arapiraca-AL, membro fundador da Academia Santabrigidense de Letras e Artes
(ASLA) e membro efetivo da Sociedade Brasileira de Poetas Aldravianistas.

REVISTA BARBANTE - 114

Vela de aniversário
Gorete Lira

Às vésperas de completar quinze anos resolvi, por conta própria, realizar minha festa de
aniversário. – Que é isso, menina? Você sabe que não temos dinheiro nem para comprar uma
vela – Falou minha mãe, fingindo-se brava, embora hoje, ao relembrar o fato, eu reconheça sua
expressão como uma simples tentativa de disfarçar a tristeza que sentia.
Contudo, naquele momento, apenas uma palavra de minha mãe eu consegui captar: Uma vela? – pensei com meus botões - Nós não temos com que comprar uma vela? Bem,
minha mãe pode até não ter, mas uma vela não custa tanto assim, com certeza, as poucas
moedas que tenho conseguido guardar para este dia, darão para comprar minhas quinze velas
de aniversário.
Chegado o grande dia, fui até a mala, tirei o porquinho rosa, presente de minha avó, tentei
sentir o peso de minha fortuna e não pensei duas vezes: bati levemente o martelo em sua parte
traseira, na esperança de não estragar a sua estrutura e assim poder, quem sabe, reaproveitá-lo
em meus investimentos futuros. Juntei todas as moedas, coloquei-as em uma pequena sacola
de supermercado e rumei para a única loja de festas existente em minha cidade.
Pedi à moça do balcão que me mostrasse as mais lindas velas. Afinal de contas, seria
minha festa de quinze anos, falei orgulhosa. Veio a primeira proposta: dois números ornados
por pérolas, sob uma bela superfície dourada. Contei minhas moedas e constatei que não daria.
Mostrou-me então uma, cujo número ficava em cima de uma belíssima coroa, também não
dava; depois, uma com flores; outra prateada; cada uma mais bela... Tudo em vão, diante do
meu ínfimo capital. Por questão de centavos a menos, não comprei um par de números bem
simples, na cor rosa, a cor dos meus sonhos e, segundo minha crença à época, a cor dos sonhos
de todas as garotas de minha idade.
Tentei segurar a lágrima que insistia em rolar e fui saindo de ombros curvados. Mas
a dona da loja, que me observava do caixa, pediu que eu aguardasse um pouco, retirou um
pequeno embrulho da parte debaixo do balcão e me entregou. – Tome, eu ia jogar mesmo estas
velas no lixo. Estão avariadas. – Deitei minhas moedas no balcão, mas ela mandou que eu as
guardasse e ainda me dirigiu a frase que, até aquele momento, eu ainda não tinha escutado: Feliz Aniversário!
Corri para casa ofegante. Ao abrir o pacote, me deparei com o primeiro modelo que
me fora apresentado pela vendedora: o número 15 cravejado de pérolas, em perfeito estado,
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apenas sua base havia se partido ao meio, não permitindo que as mesmas ficassem de pé. Veiome uma ideia: peguei novamente o saco de moedas e corri de volta à loja, para comprar um
prato. Lembro que a moça me entregou o prato dourado e recebeu minhas moedas. Até hoje
não sei se o produto adquirido possuía valor equivalente às minhas economias.
À noite após minha pobre mãe dizer que me desejava muita saúde e felicidade, e se
recolher, haja vista o cansaço de um longo dia de trabalho, eu coloquei o prato sobre a mesa,
posicionei as velas, acendi-as, reclinei a cabeça e sonhei. Sonhei tudo, e muito mais que uma
menina de quinze anos pode sonhar.
Picuí-PB, 11/10/2020

Maria Gorete de Macedo Lira é natural de Picui/PB, graduada em Pedagogia com
especialização em Educação de Jovens e Adultos. Professora da rede municipal de ensino e da Universidade
Paulista UNIP, se arrisca no mundo da poesia, tendo já publicado alguns poemas e 13 folhetos de cordel.
Contatos: (83) 999696647 e-mail: goretelira679@gmail.com
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A vela de aniversário
Leila Teles
Acordei quarta-feira (dia 28) com olheiras, mas a noite mal dormida era sinônimo de entusiamo. O
brilho no olho, a carona certa e a expectativa de que chegassem as 20 horas fizeram com que o vizinho
rabugento que sempre colocava o lixo em minha porta passasse desapercebido.
Como dizia meu primo, eu gostava de rituais e jamais poderia faltar a cereja do bolo, o toque especial, a
pitada de sal em meu dia especial. Mesmo os convidados mais desavisados, incluindo o velhinho que esquecera
os óculos, não deixaram de notar aquele objeto no centro.
Naquele momento, estavam todos cantando a uma só voz, no entorno da vela, afinal não se poderia
conceber o auge de uma comemoração sem a luz que evoca ternura, alegria, vida, novo ciclo. Nada parece
fazer sentido sem a particularidade da vela de aniversário.
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A vela e o tempo

Luciana de Lima Arcanjo

O nobre leitor já parou para se perguntar por que, com o passar dos anos, a gente para
de decorar os bolos de aniversário com velas que revelam a nossa idade?
No auge dos meus trinta e três anos, tenho refletido bastante sobre isso. Uma das minhas
hipóteses, a mais banal talvez, é que simplesmente não queremos revelar nossa idade. Seja por
vergonha ou por medo. Vergonha de estar envelhecendo. Medo por também estar envelhecendo.
A propósito, que constatação mais terrível esta: envelhecer!
O mais embaraçoso da vergonha, a meu ver, são os comentários venenosos das pessoas
nessas ocasiões. “Sério que você tem essa idade?!”; “Pensei que era mais velho!”; “Tá acabado,
hein?!”; “Precisa fazer um regime!” etc. Fico pensando se as pessoas não têm algo melhor
para dizer numa circunstância como essa. Ou se, simplesmente, esta seria a intenção: gerar
constrangimentos e perturbações tão ou mais reverberantes do que a própria comemoração do
aniversário. Além da vergonha tem o medo. Esse bichinho chato que fica azucrinando a nossa
cabeça. Principalmente no dia do aniversário.
É muito assustador constatar que estamos envelhecendo. Que se caminha para morte.
Apesar de esse ser o destino de toda criatura humana, é uma verdade que queremos evitar a
todo custo. Desvencilhamos da morte com a vida. E a vela ali, em cima do bolo, encarandonos, lembrando-nos disso a todo momento. As horas mais desesperadoras, sem dúvida, são
as que antecedem os “parabéns” e, consequentemente, o apagar da vela. Depois disso, todos
ignoram a vela e focam no bolo. Chega ao fim o nosso martírio. UFA!
De certa maneira, assumir que passamos a comemorar a morte, que se aproxima a cada
data de aniversário que chega, parece-nos um tanto mórbido. Assim, é mais fácil substituirmos a
vela por qualquer outra que oculte nossa idade. Seja ela de estrelinha, interrogação, chuveirinho
ou vulcão. Com isso, não temos que encarar que se morre um pouquinho a cada dia desde
que se nasce, principalmente, quando se completam trinta e três anos, “a idade do Cristo”.
Simbologia mais angustiante não há, já que esse número marcou o fim da trajetória do Messias
na terra.
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Enfim, que a inevitável visita da morte não nos atemorize a ponto de abreviar a vida
em curso. E que as mudanças de ciclo não nos envergonhem nem nos amedrontem a ponto de
paralisarmos no tempo e deixarmos de experenciar sensações e situações que só a velhice pode
nos proporcionar.

Luciana de Lima Arcanjo é professora de Língua Portuguesa e Redação no Ensino Fundamental II; graduada
em Letras – Português Licenciatura; especialista em Ensino de Língua Portuguesa e Diversidade Linguística;
e Pós-Graduanda em Psicopedagogia.
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Velha vela

Maria Luana Nunes

Há exatos dois anos estava planejando a minha festa de aniversário. Pensei em vários
temas para enfeitá-la, mas nenhum era do meu agrado. Precisei recorrer ao Google. O Google
é daqueles amigos que não nos deixam na mão. E foi graças às variadas sugestões do meu
aplicativo fiel que pude escolher a melhor decoração para minha festa.
Já que o Halloween também é comemorado no mês de outubro, pensei eu, posso usá-lo
como tema da minha comemoração.
Está decidido! Falei empolgada.
Minha mãe sem entender aquela empolgação toda, perguntou logo: O que está decidido,
menina?
O tema da minha festa de aniversário, mãe. Será Halloween! Respondi entusiasmada.
No dia seguinte fui ao supermercado comprar os ornamentos da minha festa. Seria uma
comemoração simples e bem familiar.
Lá encontrei a minha amiga Djenifer e ficamos conversando sobre assuntos aleatórios
enquanto selecionava os enfeites de acordo com a temática que escolhi. Comprei abóboras
superficiais, minis chapéus de bruxas, bexigas roxas e pretas, copos e pratos da mesma cor das
bexigas e algumas fitas de papel crepom de acordo com as cores propostas também. Quando
compramos tudo, fomos embora e Djenifer me ajudou a levar as sacolas até em casa. Chegando
na rua da minha casa, ela lembrou de algo que não tínhamos feito: Amiga! O bolo! Você
disse que íamos passar na confeitaria para encomendarmos e esquecemos. Verdade, amiga!
Respondi, voltando depressa ao centro para fazer a encomenda. Saí tão apressada que esqueci
Djenifer com três sacolas na mão.
Finalmente chegou o dia do meu aniversário e do Halloween que tanto planejei. Eram
00:00 horas do dia 28 de outubro de 2018 e eu estava acordada pensando mais na festa do que
na importância dessa data.
Assim que o dia amanheceu, Djenifer veio arrumar comigo a sala da minha residência
onde iria acontecer o meu aniversário. Enchemos bexigas e colocamos o papel crepom em
formato de tirinhas no teto juntamente com as abóboras e os minis chapéus de bruxa. Enquanto
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isso minha mãe cuidava da parte culinária.
Os convidados já estavam acomodados e o bolo estava na mesa.
Mas e a vela? Lembrei assim que vi o bolo na mesa e me dei conta de que faltava algo.
Fui até minha mãe pedir dinheiro para comprar uma vela. Mas logo veio à mente uma que
eu tinha comprado para o dia dos finados um ano atrás. Foi a mesma que mãe não me deixou
queimar para o meu vô, porque, sendo ela muito supersticiosa, disse que fazia mal já que a
vela era vermelha.
O fato é que essa lembrança colocou um sorriso no meu rosto novamente.
Mãe, vai pegar minha vela! Pedi com alívio e felicidade, pois não precisei ir ao
supermercado buscar outra.
Aquela vela antiga, filha? A cor dela não combina com o tema e não é bom comemorar
uma data nova com uma coisa velha.
Minha mãe pronunciava ainda estas palavras quando eu já estava colocando a minha
velha vela no bolo.
Hoje tenho 20 anos e sou graduanda em Letras-português. Desde os meus 13 anos anseio
me tornar uma escritora reconhecida, não pela fama, mas pelo prazer de compartilhar palavras
que só consigo expressar escrevendo. A escrita torna possível o meu sonho de fazer a diferença
no mundo através da arte literária. Escrevi essa crônica com o intuito de oferecer ao ledor uma
leitura prazerosa contando o relato de um acontecimento curioso sobre a minha improvisada
vela de aniversário.

10 de outubro de 2020.
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ESTRELA DO EVERESTE

Nayane Keilla Messias

A casa aos poucos era tomada por passos apressados, naquele início de tarde de domingo de janeiro
de 1992.
No quarto, um belo vestidinho branco, rodado e com laços de fita de cetim, perfumes e flores a
esperavam.
Mamãe, sempre muito afobada, ressoava em tom estridente seus mandamentos para que tudo estivesse
em ordem antes da chegada dos convidados.
Na cozinha, a tia preparava o prato esperado, um bolo branco com detalhes em rosa, com cobertura em
aspecto gorduroso feito de margarina e açúcar, que mais parecia uma montanha de neve do monte Evereste.
Foi quando pegaram a menina nos braços e a levaram, à luz de seu terceiro ano de vida, ao momento
de embelezamento e preparação para o evento de seu batismo, seguido pela comemoração de seu aniversário.
Adultos eufóricos, elogios das tias, nervosismo da mãe e a menina… só tinha uma coisa em seu
pensamento: O bolo rosa de monte Evereste. E mais, a vela! Ela não viu nenhuma vela em seu bolo e isso a
deixou atônita. Como poderiam eles ter esquecido? Como poderia ela concretizar seu terceiro ano de vida sem
uma vela para firmar tal acontecimento?
Enquanto vestiam-na com o vestidinho de fitas e todas as pompas dignas de uma princesa, mamãe prestes
a infartar, percebe que o sapatinho de verniz branco presenteado pela madrinha veio por engano os dois de
mesmo pé. Com o correr das horas, a menina precisou ir à igreja mesmo com seu sapato apertado, e nos braços
de todos foi contemplada em um ritual de bênçãos.
Ao retornar para casa, foi recebida por aplausos e gritos de parabéns, tirou o sapatinho, jogou-o longe,
enquanto avistava uma bela vela acesa de número 3, cor de rosa e brilhante como uma estrela no topo do
Evereste. As chamas de felicidade em seus olhinhos brilharam mais.
Após quase três décadas, pouco restou daquela menina que fui um dia.
As velas já não têm a mesma importância.
Os pés calejaram nos sapatos pelos caminhos da vida.
Mas o brilho dos olhos, sei que estes acesos permanecerão.
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Emecê Garcia é poeta, contista, filósofo, professor formado em Letras e pós-graduado em
Literatura Brasileira pela UFRN.
UM SLOGAN À MARGEM DA BR
Quando li no jornal e assisti pela televisão, que Natal era a cidade, onde (ainda) se podia respirar o ar mais puro da América Latina, isto me deixou muito preocupado. Logo imaginei a pacata cidade potiguar, transformando-se num verdadeiro caos, a se abarrotar de alienígenas do mundo inteiro. Imaginei negras nuvens do céu paulistano migrando para o nordeste
e pássaros, urubus, pombos, andorinhas etc. querendo pegar carona nelas. Imaginei filiais do
CV e do PCC a se ramificarem e se instalando em bairros da zona sul. Imaginei sufocando-me
pela pureza, o ar atmosférico, a queimar o meu peito, do mesmo jeito, quando vivia e sentia
em Sampa; vendo os nossos filhos em hospitais, com máscaras de oxigênio, a se recuperarem
dos problemas respiratórios, e mães a rezarem por eles para livrarem duma pneumonia, que já
era um fato para um considerável número de crianças.
Despertei do fugaz devaneio, mas não deixei de perceber o veloz progresso entrar,
abruptamente, na cidade e destruir dunas e rios com a exploração imobiliária; a poluir o Potengi, mesmo sem perceber nenhum indício de crescimento industrial como tal; porém, o excedente acréscimo de esgotos estava a desembocar, feito um véu de viúva, à margem do grande
Rio.
Aquela divulgação não se limitaria apenas em atrair turista, desse que se estar acostumado a se ver por aí. A propaganda havia de surtir algum tipo de efeito que não fosse o intencionado pelo que estava no slogan, mas talvez, pela intenção do próprio articulador dela. Tão
logo, pois, tive notícias pelos mesmos canais de comunicação da propaganda, que a cidade de
“o melhor ar puro da América Latina” estava poluída, mas o articulador ainda se negava em
ver e se fazia desapercebido. Menos, Ridinarum um homem teologal, que mesmo morando à
circunvizinha cidade a Natal foi a vítima fatal dessa poluição, que até ele também ignorava,
mas que já se alastrava por outras cidades adjacentes.
A dez quilômetros, da Cidade Espacial, dista-se a cidade que Ridinarum escolheu para
viver juntamente mais a sua prole.
Acolhedor como todo nordestino, só outro nordestino de mesma índole, que nunca
tenha saído de sua terra para respirar outros ares poluídos. Outrossim, Ridinarum já havia
batido fundos de mundo, em virtude de seu ofício, mas conservava as características de um
nordestino arraigado à tradição que era manifestada em cada ato seu e que nunca foi negado
por quem batesse os olhos naquele homem de semblante rústico, de pele tostada do sol de
um outrora distante. Ainda, porém, continuava aquele mesmo homem acolhedor, simples, honesto e trabalhador e, acima de tudo, prestativo e respeitador. Não houve quem não o fizesse
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um favor, uma benfeitoria que Ridinarum o não procurasse retribuir da mesma forma. Isto é,
numa sutileza que quase não se percebia. Ridinarum possuía verdadeiramente as virtudes de
um nordestino de fibra. Era um sertanejo que deixou a vida sofrida da caatinga para morar em
Natal, e daqui, para seguir as fileiras das Forças Armadas, e o máximo que chegou, sargento.
Agora, aposentado, ou como se diz, na reserva remunerada, fixava residência em Parnamirim.
Ridinarum escolhia a cidade Trampolim da Vitória, como sendo a sua última estadia
por esta existência de homem. Fixaria residência, ali. Estava na reserva e desfrutava da sua
minguada aposentadoria de suboficial. Com algumas reservas, feitas no decorrer da vida e com
a remuneração, Ridinarum conseguiu, a muito sacrifício, uma casa pelo BNH, que ainda faltavam alguns anos para ser quitada. Comprou um carro popular, semi-novo, dez anos de uso,
alguns mil quilômetros rodados, mas inteiro ainda. Dava muito bem para o que intencionava
fazer: conhecer parte do litoral potiguar. Com a família, agora realmente, poderia desfrutar e
conhecer as praias lindíssimas da sua terra, tão exaltadas pela mídia presente. Saiu pelo mundo
aos dezoito e só agora, aos cinquenta, voltava à terra natal que adotara.
Dos cinco, que compunham a prole, um de cinco anos e outro de oito, eram os que desfrutavam do amor e do carinho de Ridinarum juntamente a sua esposa e a caçula. Ridinarum
agora tinha tempo de sobra para os seus pequerruchos privilegiados. Os outros dois, que eram
mais velhos, seguiam a mesma sina do pai. Um fazia a Escola Naval e o outro a AMAN. “Estes já estão bem encaminhados” dizia Ridinarum, todo satisfeito aos seus colegas de trabalho,
quando ainda em atividade. Certa vez, fez questão de levar os dois, fardadões, para a unidade
em que trabalhava. Eles eram o seu orgulho maior. Seriam futuros oficiais.
“TREZENTOS E SESSENTA E SEIS NATAIS DE LUZES, ININTERRUPTAMENTE
NATURAIS, NA CIDADE POTIGUAR!!!”
Eis o slogan que se estampava na entrada da cidade para todos que chegavam de qualquer lugar do país e do mundo vindo a carro ou a pé, principalmente via Parnamirim. Ridinarum também não era diferente. Não conseguia resistir o efeito extraordinário e o poder de
magia que aquela propaganda continha. Não demorou muito não, alguns dias apenas, que
chegou à terrinha, programou o passeio que tanto esperava fazer no feriadão. Os filhos e a
mulher vibraram de alegria.
Os pequerruchos como não podiam deixar de ser, aguardavam com ansiedade o próximo feriadão, de quatro dias. Seria o passeio pelo litoral norte-sul via Rota do Sol e Litoral
Norte, que Ridinarum havia prometido para eles. Infelizes dos políticos se prometessem à
criança, o que prometem ao povo. Garanto que iriam prometer muito menos e cumpririam
mais as suas promessas. Porém, Ridinarum era pai e não político. Conhecia muito bem os
seus limites, como também, conhecia os filhos que tinha. E como já é do nosso conhecimento,
Ridinarum era cumpridor dos seus deveres e das suas obrigações, mormente no que se refere
à promessa. Cônscio das suas qualidades de responsável, com oito dias antes do passeio, já
colocara o seu carro em uma oficina para um check-up no motor, na direção, nas rodas, nos
freios, etc. “Não se pode confiar nesses carros de hoje em dia, em que só se prioriza a estética
e a qualidade que é bom, fica não se sabe onde. A durabilidade uma negação. Tudo parece
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cada dia mais descartável. Quando chegam quinze anos é muito e nem a sucata quer mais.”
Dizia Ridinarum saudoso do tempo em que existiam os jipes na unidade em que trabalhou na
década de sessenta. Então, acertou com o mecânico para pegar o seu carro na quarta-feira, dia
que antecipava o feriado prolongado.
Pontual como sempre foi às 16h30min como o prometido; Ridinarum estava na oficina
para pegar o seu carro, que ainda estava nos ajustes finais, como de sempre. Mas nada que
comprometesse com a segurança do automóvel. Meia hora depois Ridinarum estava com o seu
carro prontinho. Pagamento à vista, do serviço. Entra no carro. Liga. Tudo beleza. Excelente
serviço. Carro a álcool, oito dias parado e foi só colocar a chave na ignição. Girar e pegar.
Saiu feliz e satisfeito com a qualidade do serviço. Dez quilômetros era o que tinha que rodar
para chegar à sua residência. BR 101, motor, direção, rodas, freios todos correspondendo às
suas expectativas. Tudo cem por cento. Aliás, quase cem por cento. Rua Brigadeiro Everaldo
Breves, já em Parnamirim, Ridinarum para no sinal vermelho. Abre o verde, mas o veículo
entrou em vermelho. Estanca, literalmente.
- Droga, desgraçados! Roubaram o combustível. Esses mecânicos não têm jeito mesmo. No Rio, era a mesma coisa. Desenlaça, em monólogo interior, a fúria de Ridinarum.
E ali, no meio da rua, Ridinarum e o seu carro atrapalhavam o trânsito que tinha pressa
para chegar a algum lugar, às vésperas do feriadão. Já eram dezoito horas. A alguns metros
Ridinarum estaria em sua casa, para matar o desejo dos seus filhos. Era só um empurrãozinho
e tudo estaria resolvido. Foi ver o nível do combustível. Intacto. Perfeito. Ninguém havia
mexido. Incrível! Ridinarum reconhece que se precipitara. Perdoa em seu taciturno a sua fúria.
E três transeuntes o salvam do sufoco. Três autênticos cavalheiros. Realmente, foi só um empurrãozinho mesmo e o carro pegou. Ridinarum vendo que os três homens seguiam, em sua
mesma direção, os ofereceu carona, perguntando-lhes para aonde iam.
- Vamos até a BR., no trevo. Disse um deles.
- Entrem que os levo até lá. Solidarizou-se, Ridinarum.
Reciprocidade instantânea de cavalheirismo extrapola a lógica da solidariedade e o
paradoxo, desta vez, se dá por via do mal, contrariando a tradição milenar que está nas Escrituras Sagradas. Os transeuntes contradizem o afã de Ridinarum e juntamente o de toda a humanidade. E, de revólveres em punhos, um dos três atinge a nuca de Ridinarum que é retirado
a socos e pontapés, pelos caronistas do acaso, e é deixado à margem da BR 101.
bafa:

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

- O ar da terrinha potiguar, pode estar até zero de poluição, mas acabo de respirar o
mesmo ar poluído das grandes cidades. Pensei que estivesse livre de vocês. Ai, ai meu Deus,
como dói o meu coração. Minha respiração! Minha respiração!...”
Do Livro CINCO CONTOS R$EAIS de Emecê Garcia, Editora MMO Graf, Jun 2018 – Natal/
RN
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A REVOLTA DA TIMIDEZ
Michele Patrícia, tem 26 anos. É uma moça muito tímida, tem poucos amigos e
quase não sai de casa.
No ambiente de trabalho ela mal fala. Faz um esforço significativo para se dirigir
às pessoas. Durante as aulas de especialização nunca fez uma pergunta e morre de
medo de ser indagada. Vida complicada a de Michele Patrícia.
Michele, fica vermelha e sente a pele queimar diante de qualquer elogio. Raramente
se olha no espelho, até de si mesma sente vergonha.
Outro dia foi convidada para o casamento da sua prima Rafaela Vanessa e ao desligar
o telefone já teve uma crise de ansiedade daquelas. Só um detalhe, faltavam 3
meses para o citado evento.
Mas Michele é assim: pensa, sente e se comporta dessa forma. Querem saber de
uma coisa? Ela não gostaria de ser assim, isso a faz sofrer. Pode parecer que ela
não goste de estar com as pessoas, mas ela gosta sim.
A ideia de ir ao casamento não saía da sua cabeça. Michele vivia noites insones.
Numa madrugada dessas foi ao banheiro e fez algo inédito, parou diante do enorme
espelho e como nunca havia feito, o encarou - olhou para si mesma, sem medo,
sem vergonha. Quando ia para o quarto ouviu:
- Psiu!
Com o coração quase saindo pela boca, Michele se vira rapidamente e com a voz
que lhe restava, falou:
- Quem está aí?
- Sou eu, aqui no espelho.
Sem querer acreditar, olhou para o espelho e viu sua imagem refletida; só que
estava com outra roupa. Parecia mais ousada, usava um batom menos discreto, o
cabelo mais desconectado... Apesar do medo, ela gostou do que viu.
- Michele, não fique assustada. Eu sou você sem medo.
Sou uma parte de você que se cansou de ficar em casa, de rejeitar os convites, de
perder oportunidades... então resolvi sair por aí e aproveitar. Vou ao cinema, ao
shopping, à praia...
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- E aonde está indo agora?
- Ao clube, onde as partes sem timidez dos tímidos se encontram.
- O que fazem lá?
- Tudo que vocês não fazem. Dançamos, rimos alto, olhamos nos olhos, erramos,
tropeçamos...
- Interessante, mas é assustador.
- Como você saiu de mim?
- Mulher, foi juntando uma coisinha aqui outra ali, você sempre evitando as festas...
adoro uma festa.
Você achando que todo mundo pensava algo ruim sobre você. Por falar nisso,
Lembra a formatura do seu tio Hélio Oswaldo, que ficamos a noite toda sentada
sem olhar para os lados? A parte não tímida do gato do Arnaldo Armando disse que
você estava linda e queria muito ter tido coragem de te convidar para dançar naquela
noite. Ah! a parte não tímida de Cláudio Flávio me disse que nutre uma paixão pela
senhorita. Como você mesma está vendo dona Michele, esse pensamento de que
as pessoas estão te julgando negativamente, não é verdade – é só um pensamento,
não tem vínculo com a realidade, só com seus medos.
- É difícil para mim, algumas vezes tive problemas.
- Nós sabemos que algumas coisas deram errado, mas faz muito tempo e não
significa que sempre será assim.
- Preciso acreditar nisso.
- Desculpa, mas seu pensamento é assim: antes do evento você já acredita que
tudo será um desastre. No decorrer do evento você julga que não está bem, logo
encontra vários defeitos. Também entende que todos ali estão te olhando de forma
negativa. E como se não bastasse no final de tudo, avalia que foi um fracasso. Essa
avaliação interfere na forma como pensará sobre o próximo evento. E então você
entra nesse círculo negativo.
Já te falei Mi, você precisa tirar o foco de si mesma. Não fique tentando se controlar,
isso te deixa mais ansiosa, porque você se dá conta de que não está conseguindo
alcançar esse controle. Olhe para o ambiente, para as pessoas, olhe para a vida!
- Será?
- Precisa aprender a viver com sua timidez. Mesmo sendo tímida, tente fazer o
que tiver que fazer. Considere a possibilidade de ficar bem. Conecte-se com a
realidade. Tô falando do lado de cá, pode tentar que vai dar certo.

REVISTA BARBANTE - 127

Foi aí que a senhora, Geralda Damiana entrou no quarto de Michele e com toda
suavidade, tocou no braço da filha e falou:
- Acorde, minha querida!

Jemima Morais Veras
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é hora de apagar a velinha

Priscila Branco

você já deve ter se deparado com um homem escroto que terminou com uma amiga no dia de seu aniversário,
depois de anos de relacionamento.
nesse caso, a amiga sou eu.
nunca gostei de comer bolo nem comemorar aniversários. homens, por outro lado, parece que nasci gostando.
juro que se pudesse nascia de novo com uma orientação sexual mais saudável, mas ainda não descobri como
ser deus e continuo envelhecendo lastimavelmente heterossexual.
e aí que hoje estava aqui com minha tequila, conversando com a cachacinha (é o nome da minha gata),
chorando como uma adolescente desesperada e ridícula, procurando poemas na internet que alimentassem
minha fossa, quando a campainha tocou.
meu deus, quem ousa incomodar uma mulher amargurada em isolamento social (e agora abandonada)? atendi.
o porteiro disse que minha irmã estava subindo. não tenho nem pai, quem dirá irmã.
era maria, minha amiga de infância. no momento, o único cavaleiro possível vindo me resgatar com seus tênis
brancos. amizade é um vínculo tão fofoqueiro que as notícias chegam mais rápido que uma notificação de
whatsapp.
nas suas mãos, um bolo. olha, eu já disse e vou repetir: não gosto de bolo e nem de aniversários. mas maria
implorou, disse que veio de bangu só pra cantar parabéns comigo. concordei só porque hoje tá muito quente e
sei como o trem é lotado e o mundo difícil. além disso, maria suava por trás da máscara.
fui procurar uma vela na gaveta da cozinha. sim, maria queria o evento inteiro mesmo que só para nós duas:
nunca vi mulher mais tradicional. não tenho vela, gritei. ficou indignada, pelo visto minha casa é a única nesse
país brasil onde não há nenhum tipo de vela (e são muitos tipos, de acordo com ela).
sentou-se na cadeira pensativa. de repente deu um pulo: disse que iria na rua atrás de velas. meu deus, maria,
hoje é uma sexta-feira à noite, não vai achar vela em lugar nenhum. mas quanto mais eu argumentava, mais
ela explicava sobre a importância simbólica, epistemológica, mitológica, sei lá mais o quê ilógica da vela.
de repente, seus olhos brilharam: avistou algum tipo de salvação na janela ou teve uma epifania clariceana. foi
até lá e a-há (bradou): um belíssimo e intacto cigarro. maria nunca fumou, não entendi nada.
colocou, então, meu último cigarro no bolo, fazendo um esforço pra deixá-lo retinho em pé bem no centro.
meu deus, que mulher mais louca. já correu pra apagar as luzes, e com um um olhar de esperteza e sagacidade
pra mim riscou o fósforo com gosto de vitória e colocou fogo no cigarro. nada aconteceu.
ai maria, não sabe que pra colocar brasa no cigarro tem que tragar? me dá isso aqui.
e foi assim que passei meu aniversário soprando cigarros em vez de velas, imaginando que tudo isso pode ser
um grande sinal divino: afinal, agora estou solteira, comendo bolo e comemorando meus 29 anos.
talvez seja a hora certa para parar de fumar.

Priscila Branco é escritora e poeta, pesquisadora de poesia brasileira escrita por mulheres, editora e curadora
da Revista Toró, bebedora compulsiva de café e ex-fumante (juro que foi o último!).
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Mais um dia a ser salvo

Ensaios
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Elogio do Charuto
Por João da Mata Costa

“Às vezes um charuto é só um charuto.” ( Freud)
Fumar um bom charuto é um dos grandes prazeres da vida. Existem grupos de
fumantes no mundo inteiro. Freud foi um grande fumante assim como outros
escritores. Na fumaça que se esvai o torvelinho da vida tragada. Só que fumou,
sabe. No cinema e nas artes ele foi glamourizado. Belas atrizes fumaram.
“Não me peçam para descrever os encantos do devaneio ou êxtase contemplativo
em que o fumo de um charuto nos mergulha.” Jules Sandeau.
“Meu caro, fumar é um dos maiores e mais baratos prazeres da vida, e se à
partida decidires não fumar, só poderei lamentar-te.” ( Freud)

Life / Sir Walter Raleigh, o Homem a quem se atribui ter levado o tabaco para
Inglaterra, como consequência de suas expedições à América do Norte.
What is our life? A play of passion,
Our mirth the music of division,
Our mother’s wombs the tiring-houses be,
Where we are dressed for this short comedy.
Heaven the judicious sharp spectator is,
That sits and marks still who doth act amiss.
Our graves that hide us from the setting sun
Are like drawn curtains when the play is done.
Thus march we, playing, to our latest rest,
Only we die in earnest, that’s no jest.
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Vida
O que é a nossa vida? Um jogo de paixão,
Nossa alegria uma divisão da música,
Os ventres das mães são casas de descanso,
Onde estamos vestidos para uma curta comédia.
O céu, um espectador judicioso e sagaz é,
Que se senta e marca ainda ao acaso o ato errado.
Nossas covas, que nos escondem do sol,
São como cortinas fechadas quando o jogo é feito.
Assim caminhamos nós, brincando, para o nosso último descanso,
Somente que morremos de verdade, isto não é brincadeira.
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Dom Quixote na Literatura de Cordel.
Por João da Mata Costa

Do Romanceiro ibérico, a literatura de Cordel do NE recebeu forte influência.
A literatura de cordel esta, inicialmente, ligada a Romances ou novelas de Cavalaria,
histórias de amor, narrativas de guerras, etc. Posteriormente foram incorporados fatos
recentes e acontecimentos Sociais. Na Espanha a literatura de Cordel era chamada de
“Pliegos Sueltos” (Folhas volantes). Na França, literatura de Colportage. Das novelas
citadas por Cervantes, o Bernardo del Carpio fez muito sucesso no Brasil e vinha como
capítulo final do Carlos Magno e os 12 pares de França (Flaviense RJ s/d ). Tenho
uma edição em tres pliegos do séc. XIX, da História Verdadera Del Valiente Bernardo
Del Carpio (Madrid 1879). Ainda no séc. XIX eram editados em Pliegos Sueltos, o
Orlando Furioso, Los siete Dabios de Roma, Bastardo de Castilla, Historia de Oliveros
de Castilla, El Cid Campeados,etc). O que mostra a vitalidade e perenidade do gênero de
cavalaria na Espanha. No séc. XX foram impressos no Brasil muitos folhetos de cordel
com as historias de cavalaria, principalmente O Carlos Magno cuja história alimentava
o imaginário das crianças e estimularia futuros escritores, como aconteceu com José
Lins do Rego que com Carlos Magno aprendeu a temer mais a Deus do que com o
catecismo. “Que grande coisa era ser cristão, filho legítimo de Deus, e brigar com os
mouros, turcos, os infiéis”(Rego em Doidinho, 1976).
Dom Quixote cita a princesa Megalona na história de Pierres y la Linda Megalona.
No entremez (farsa birlesca) Pedro Urdemallas, escrito por Cervantes, esse personagem
corresponde ao nosso Pedro Malazarte. O Retábulo das Maravilhas é inspirada num
conto folclórico antigo. Um enganador profissional que exibia para diversas pessoas uma
pintura capaz de identificar os que fossem bastardos. A propriedade desta pintura era ser
invisível apenas para os bastardos. Os personagens simulam o tempo todo dizendo ver
o que não vêem.
No ano do quarto centenário do Quixote (2005), saíram dezenas de edições novas,
inclusive em cordel. O renomado escritor e ilustrador J. Borges (1935) escreveu uma
versão do Quixote, com ilustrações do também pernambucano Jô Oliveira. Começa
assim o Quixote de J. Borges:

		

Existia uma grande aldeia
igual a outras que havia
e lá tinha um fidalgo
magro, mas sempre comia
carnes, fritos e lentilhas
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ovos e tudo que existia.
		

...

		

Lia tanto que ficava
delirando a vida inteira
e via em sua frente
bruxos, dragão, feiticeira
combates e desafios
que terminavam em asneira.

Dom Quixote luta com os cangaceiros do nordeste e Dulcinéia (sua amada
imaginada) vira Maria Bonita.
		

Lutou com os cangaceiros
perdeu na luta maldita
pensou ser a Dulcinéia
que seu coração palpita
mas quando levantou
era Maria bonita.

Dom Quixote pede para que lhe passasse o ungüento de Ferrabrás, pois tava todo
ferido da luta com os cangaceiros. Depois D. Quixote luta com o cavaleiro da Branca Lua,
em campina Grande. Nesse episodio, um dos mais comoventes do Quixote, D. Quixote perde
a batalha. O cavaleiro da Branca Lua era o seu amigo Sansão Carrasco, que lutou para que o
Quixote vencido voltasse para casa, como havia sido o trato que é cumprido rigorosamente
pela cavalaria andante. D. Quixote volta para casa e passa ser novamente Alonso Quijano.
Logo morre, pois sua vida era o pelejar e lutar contra as injustiças do mundo.
Outra versão cordelizada adaptada do Quixote foi feita pelo Cearense Antônio Klévisson
Viana, poeta popular, cartunista e tesoureiro da Academia Brasileira de Cordel.
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As aventuras de D. Quixote em versos de cordel,
Espanha belo pais
foi lá que viveu Miguel
De Cervantes, que escreveu
Com nanquim, pena e papel
A história de Dom Quixote
Que eu refiz em cordel.
O Autor pergunta quem foi D. Quixote, para concluir que:
- Quem ler o livro / tira algumas boas lições.
Quem foi esse Dom Quixote?
Foi um louco, um sonhador?
visionário ou lunático
em um mundo enganador?
ou foi alguém que buscava
Pra vida um real valor?

REVISTA BARBANTE - 135

Fellinianamente
Fellini é um dos maiores artistas do século XX. Algumas de suas imagens fazem parte da
antologia visual da historia da arte. Para Fellini, os grandes artistas são visionários. Visionário
– foi ele - o maior de todos. Seus filmes são muito autobiográficos e uma bela homenagem às
mulheres. Um grande harém de mulheres freqüentam os seus sets e imaginação. Um hino de
amor a todas elas: santas e prostitutas e/ou as duas coisas juntas. A bela Gradisca de Amacord
(uma obra prima). Saraghina, a prostituta de oito e mezzo (8 e ½.) Julieta dos espíritos, filme
dedicado à sua esposa. Mulher que transita entre a religiosidade e a ninfomania. A grande
Giulietta Masina, das noites de Cabiria, deslumbrada com o mundo das artes. Fellini ama a arte
em toda a sua plenitude. A música de Nino Rota é parte de seus filmes. O religioso e o profano
juntos. A mulher da vida também pode está num altar religioso. Um santo pode aparecer de
repente numa orgia felliniana.
Fellini foi um visionário da bestialidade da televisão, em Ginger e Fred. Espetáculos que a
tudo transformam. Ginger e Fred imitam os grandes dançarinos Ginger Rogers e Fred Astaire.
Nossas tardes de domingo foram dominadas por Faustoinsossos e Grugus.
Grandes personagens masculinos são espelhos do Fellini na grande sala de sonhos que
é a Cinecittá. Guido de 8 e ½ (seu alter ego) tenta retirar dos escombros suas memórias
sentimentais ( Entrevista). Moraldo de “Os boas vidas”: um grande fabulador e criador de
personagens. Marcello Rubini de A Doce Vida, uma de suas obras primas narra o dia- a- dia
de um jornalista mundano. Uma alegoria repleta de provocações à igreja e ao hedonismo
dos tempos modernos. O problema da incomunicabilidade humana permeia seus filmes. Em
a Doce vida duas cenas antológicas. A primeira, logo na abertura, o jornalista transporta a
estátua de Jesus num helicóptero até o vaticano, encontra uma mulher tomando sol numa
cobertura e pede seu telefone. Outra cena maravilhosa é aquela em que o protagonista do filme
cai na Fontana de Trevi acompanhado da estonteante Anita Ekberg (Silvia).
Satyricon é um grande filme baseado no primeiro romance ocidental, escrito por Petrônio.
O filme é uma antologia de citações pictóricas: A sauna lembra Botticelli. A Torre de Babel
de Bruegel lembra novamente a dificuldade na comunicação. O poeta perde a potencia e só
recupera porque Eriteia guarda o fogo sagrado entre as pernas e o recebe em seus braços. Um
grande filme pouco valorizado pela critica. Babel que fala do sexo em toda a sua plenitude na
Roma antiga.
Difícil escolher o melhor filme desse mágico do cinema. Seus filmes fazem sonhar. Uma
grande reflexão do humano e suas pulsões. Uma epifania que só os grandes artistas conseguem
atingir. Fellini sonha cortando as cabeças dos seus críticos, em oito e meio. Seus filmes fazem
parte das maiores obras de artes que a humanidade conseguiu produzir. São de todos os tempos
porque eternos.
Rosselini e Fellini
A vida é arte do encontro embora haja tantos desencontros pela vida, disse o poetinha maior
Vinicius de Moraes. Na vida de algumas pessoas esse encontro pode ser decisivo. Na vida
de Fellini o seu encontro com Rosselini foi determinante. Fellini começou sua carreira como
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assistente de Rosselini no filme “Roma Cidade Aberta”. Nesse filme ele participa como coroteirista e ajudante de direção. Com o diretor de “Alemanha Ano Zero” - um dos criadores do
neo-realismo, ele participa de diversos projetos e filmes.
Anna Magnani- Giulietta Masina
O papel da prostituta afogada pelo cafetão do filme “ As Noites de Cabíria” era destinado á
atriz Anna Magnani, mas o papel eternizou a atriz Giulietta Masina que ganharia o premio de
melhor atriz no festival de Cannes,em 1957. Magnani, ao recusar o papel teria dito a Fellini:
“você me acha parecida com alguém presa num banheiro com um canalha?” Com direção
Fellini ela participaria do clássico “Roma”. Tem um grande papel em “Roma, Cidade Aberta”,
de Rosselini e “Mamma Roma”, de Pier Paolo Pasolini.
Melhor para Masina (esposa de Fellini) que pode desempenhar um dos seus grandes papeis
no cinema. Uma mulher corajosa, suburbana e terna. Papel que oscila num chiaroscuro da
existência. Fellini tinha duas versões para “ As Noites de Cabiria”. Na primeira um ator
milionário leva uma prostituta para casa e a trancafia no banheiro. Na segunda versão, uma
garota alienada fica grávida de um vagabundo que se passa por São José. De quem teria um
filho santo.
Essa segunda versão foi utilizada por Rosselini no filme L´Amore (A Voz humana), estrelado
por Anna Magnani – grande amor e esposa de Rosselini. Fellini participa do filme como
coadjuvante.
A atriz Giulietta Masina “ O Carlitos de Saia” é uma das maiores atrizes do cinema. Ela
transita com desenvoltura entre o dramático e cômico. O olhar de Cabiria no final do filme é
uma das maiores criações de Fellini, na opinião do grande crítico e estudioso do cinema André
Bazin, dos Cahiers de Cinema. Seu olhar transmite esperança na humanidade, apesar de todo
o sofrimento.
Roteiro
Fellini teve a felicidade de trabalhar com grandes roteiristas do cinema: Ennio Flaiano e Túlio
Pinelli. Para decifrar e traduzir os dialetos romanos das prostitutas ele teve a ajuda de um
grande estudioso de dialetos, poeta e um dos maiores cineastas do cinema: Píer Paolo Pasolini.
Juntos, eles escreveram os diálogos da peregrinação ao santuário do Divino Amor. Giulietta,
obrigado pelo olhar que é um hino de amor ao cinema e ao humano. Fellini querido, mais uma
vez obrigado pela genialidade. Eu sei que as metáforas não comunicam aos loucos. Àqueles
que como eu você ouvem a voz da lua.
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PS. Fruto de uma grande admiração da atriz Ingmar Bergman pelo diretor Roberto Rosselini
foi um filme e um filho, com ambos casados com outras pessoas. Depois desse incidente a vida
de Rosselini mudaria drasticamente, com uma grande perda para o cinema. Ele que foi um dos
maiores cineastas de todos os tempos

João da Mata Costa
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Emecê Garcia é poeta, contista, filósofo, professor formado em Letras e pós-graduado em Literatura Brasileira
pela UFRN e criador do Novo Estilo Literário denominado de TRITROVIN.

COMO E PORQUE SURGIU O ESTILO TRITROVIN
A princípio queria salientar que o estilo TRITROVIN não surgiu por uma questão de
aventura ou de vaidade por querer aparecer ou criar mais um estilo poético entre tantos já
existentes no Brasil e no mundo afora. É importante que exista essa clareza explicativa para
pontuar a razão de essa quão extraordinária criação poética.
Há quase 40 anos que eu escrevo e a mais de 30 anos que lancei o meu primeiro livro de poesias.
A poesia surgiu em minha vida, assim como o ar que respiro, sem esforço algum respiro e vivo,
esta é a natureza de todo mundo. Comecei a escrever já acima dos meus 20 anos de idade, e ela
(a poesia) surgiu em minha vida como uma necessidade existencial. Em São Paulo, morando
sozinho, foi quando e como comecei a escrever poesia. Digo, comecei a escrever antes de
conhecer qualquer forma ou técnica poética. Utilizava-me da técnica do simples falar. Só após
ter lançado o meu primeiro livro em 1988, intitulado DENDROCLASTA, versos livres, foi
que decidiu fazer Letras para saber como escrever melhor as minhas prosas e acima de tudo as
minhas poesias.
Durante todo esse tempo escrevi muitos textos em prosas e em versos e até hoje tenho
comigo um baú de alfarrábios, desde a década de oitenta, que de vez em quando, releio e passo
a limpo para o computador.
Em 1997, formei-me em Letras, conheci as regras gramaticais mais tecnicamente e
também as regras e os estilos poéticos da nossa literatura brasileira e portuguesa. Acima de tudo,
estudei as métricas (cesuras) quão utilizadas pelos parnasianos, como fazedores de sonetos.
No entanto, me recusei a fazer ou a utilizar o rigor parnasiano nas minhas poesias, ou seja, as
métricas (cesuras) em redondilha maior (sete sílabas poéticas), em redondilha menor (cinco
sílabas poéticas), em decassílabo ou em versos alexandrinos (doze sílabas poéticas). E assim,
continuei a escrever meus versos livres, preso ao estilo e ao movimento modernista, quando
em 1997, lancei meu segundo livro de poesias livres, intitulado PARADOXO EUNIVERSAL,
exatamente, no dia da minha formatura em Letras.
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Dez anos após, fazendo o curso de Filosofia na UFRN, conheci uma poetisa (Rosa
Regis) que também fazia Filosofia e escrevia todos os seus trabalhos em cordel. Até então,
eu não me interessava por esta “literatura menor”, como assim era apregoada por algumas
Academias do Brasil. Até que, certo dia, na Biblioteca Zila Mamede, fui assistir a uma palestra
de o cordelista Antônio Francisco, poeta potiguar, e quando o ouvi declamar AQUELA DOSE
DE AMOR e OS SETE CONSTITUINTES do seu livro DEZ CORDÉIS NUM CORDEL SÓ,
passei a sentir na alma o poder da poesia cordelistica, o ritmo a rima, e a riqueza de enredo
que o cordel poderia conter... Eu me emocionei, com esses dois poemas. A partir daí, a mesma
poeta me convidou para participar da SPVA-RN (Sociedade dos Poetas Vivos e Afins do RN),
depois para uma associação de cordelistas; só então que me debrucei para realmente aprender
a técnica do cordel e passei a fazê-lo. Quando o aprendi era como se tivesse desvendado o
verdadeiro enigma da poesia como um todo e não apenas a técnica do cordel em si. Foi então
que, numa semana apenas, escrevi mais de dez cordéis de um fôlego só. Daí, eu fui a minha
primeira Bienal do Livro, em Natal, como cordelista naquele mesmo ano.
Agora, sabedor da metrificação (cesuração) de um poema na forma fixa, passei fazer
trovas tradicionais, haicai, sonetos como todo e qualquer Parnasiano, e também fui observando
que os próprios poetas ditos Modernistas, tais como, Manoel Bandeira (VOU-ME EMBORA
PARA PASÁRGADA, em redondilha maior), Carlos Drummond de Andrade (MEMÓRIA, em
redondilha menor) Vinícius de Morais (SONETO DE FIDELIDADE, em decassílabo), João
Cabral de Melo Neto(MORTE E VIDA SEVERINA, em redondilha maior); Fernando Pessoa
(AUTOPSICOGRAFIA, em redondilha maior); Florbela Espanca (SONETO FANATISMO,
em decassílabo) e tantos outros, que jamais abandonaram a técnica da poesia clássica. Inclusive,
o poeta Mário Quintana, tem um texto: CARTA (a um poeta) que aconselha todo poeta a
conhecer ou fazer um soneto clássico.
Pois bem, feito a explanação acima; de vez e sempre, revejo os meus primeiros poemas
escritos, ainda no auge da minha vaidade de poeta modernista, sabedor e vivente da liberdade de
escrever livremente os meus versos, por sinal, muitos poemas longos e com diversas abordagens
temáticas. Foi justamente aí, que nasceu a inspiração do TRITROVIN; e, de posse de um
poema escrito, ainda nos idos dos anos noventa, de forma livre, mas com o seu ritmo próprio e
a liberdade que a poesia moderna nos dá. Li e reli... Li e reli... Isso aconteceu por centenas de
vezes. Até que, ouvindo na memória o poema A TRISTE PARTIDA de Patativa do Assaré, na
voz de Luiz Gonzaga, surgiu o insight, ou seja, a necessidade gritante e desesperadora de criar
o TRITROVIN. Não digo criar, exatamente, mas de deixar fluir naturalmente, assim como um
rio que sai transpondo barreiras, pedregulhos e lamaçais, até encontrar a sua trilha e seguir o
seu fluxo conforme a natureza lhe vai guiando... Assim foi, é, e será o estilo TRITROVIN,
sempre uma experiência poética vivida intensamente pela necessidade de se ser poeta, com
ritmo, musicalidade que toda poesia É. Sim, é bom lembrar que as estrofes, o ritmo e a criação
em si, sugiram primeiro, depois foi que veio o nome da criação em si, como é a própria origem
de um ser quando gerado. Para mim foi uma gestação puramente poética!
A propósito, isso se deu em 2018, e o livro A ESTAÇÃO ZERO: A LEI DO VAGÃO,
com 87 estrofes, já está editando e pronto para ser lançado desde 2019. E 2020 seria o ano de
seu lançamento, porém ainda não aconteceu. E assim como este poema em versos livres foi
transformado em versos metrificados no estilo TRITROVIN, muitos outros poemas da década
de oitenta e noventa estão se transformando em poemas fixos de redondilha menor, que é a
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característica essencial do TRITROVIN. Certamente o TRITROVIN pode ser considerado
o filho mais novo do cordel, por isso, também pode ser chamado de cordelzinho, não para
diminuí-lo, mas por humildade da redondilha menor; e, sim, para enaltecê-lo; posto que ele se
origine de trovinhas e de quadrinhas em redondilha menor, eis então, a grandeza em humildade
do estilo TRITROVIN.
FLUIDEZ TEXTUAL
Atualmente vivo num processo de evolução artística e me deixando levar pela fluidez
textual. Oriundo da Corrente Literária Moderna influenciado pela Semana de Arte de 1922,
escrevi cinco livros nesse estilo: O Recado, São Paulo – 1987; Dendroclasta, São Paulo/SP 1988; Paradoxo Euniversal, Natal/RN – 1997; Pensariando Livromente – Natal/RN - 2012; e
Amorteamo, Natal/RN – 2014.
O Modernismo me fez navegar por muitos anos nas suas águas suaves e calmas na liberdade
de escrever em versos livres.
Assim sendo, decorridos mais de 30 anos, relendo os meus escritos em prosas e em
versos modernistas, fluiu em mim, a necessidade de escrever o estilo TRITROVIN influenciado
principalmente pela poesia de forma fixa, em métrica (cesura); assim como, o soneto, a trova,
o haicai e acima de tudo, a Literatura de Cordel. Esta me fez enveredar para o inusitado mundo
da poesia de forma fixa, para a criação de variados títulos de cordéis com temáticas diversas,
onde atualmente já escrevi uma centena deles; no entanto, tudo surgiu necessariamente como
uma forma natural de justificar a necessidade de criar algo novo. Digo novo por me deixar
levar pela necessidade da fluidez e da evolução da palavra e da forma textual.
Então levado por essa fluidez textual, em 2018, escrevi dois livros intitulados: Poesiflorando
Amor e O Pássaro Beijamores. Estes dois livros tratam da evolução e fluidez textual da qual
eu me referi anteriormente; isto porque, o Poesiflorando Amor trata-se de um livro em prosa e
verso, diga-se de passagem, em versos livres, porém totalmente metrificados em sete sílabas
poéticas, tanto a prosa quanto o texto em poesia livre.
Portanto, O Pássaro Beijamores de Literatura de Cordel, trata-se de um romance poético
que foi escrito totalmente em septilhas (estrofes com sete versos) e em sete sílabas poéticas
(redondilha maior), com total de 345 estrofes.
Ainda seguindo a linha da Literatura de Cordel, escrevi o livro intitulado Contos Femininos,
em 2014, e transformei, digo, a narrativa em prosa fluiu, evoluiu textualmente e vários desses
contos se transformaram em cordéis, cito aqui, apenas alguns títulos: As Três Marias; As
Traições de Lindalva; As confissões de Jovelina; A Mulher Toda Coração; Os Desafios de
Evaneide, entre outros.
Deixando me levar pela natureza de ser poeta e de criador da arte poética em sim, pego
os meus alfarrábios, ainda escritos nas décadas de oitenta e noventa. E me debruço sobre o
poema Estação Zero: A Lei do Vagão, escrito em versos livres nos primórdios do ano noventa,
quando vi pela primeira vez, um presidente eleito democraticamente ser tirado do seu cargo
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através de impeachment. Esse longo poema moderno ficou a hibernar por 26 anos, que fala
do abandono do Brasil em 1992, com se fosse um trem à deriva. Por muitas vezes o li e o
reli, mas não me sentia bem com a leitura que fazia. Acreditava que faltava sempre algo nele.
Alguma coisa mais impactante, mais dinâmica e cativante. Cheguei a refazê-lo por várias
vezes, até que em 2018, vi fluir o insight, a luz da inspiração e comecei a mudar tudo que
já havia feito por muitas vezes nele. Quando percebi, eu me vi cantando A Triste Partida de
Patativa do Assaré na voz de Luiz Gonzaga e nascendo, ao mesmo tempo, o ritmo cantante
da redondilha menor e fechando exatamente com doze versos, (diga-se de passagem, uma
raridade de estrofe), formando uma estrofe em dodecaverso; aí, senti que algo inusitado estava
emanando das entranhas do meu âmago poético. Fiz a primeira estrofe, a segunda, a terceira...
E por fim, concluí a epopeia com o somatório de 87 estrofes. Li e reli, daí comecei a lapidar
o poema, aparando suas arestas e inserindo alguns detalhes mais relevantes para o poema se
tornar um filho legítimo e autêntico do cordel.
Para não ser igualmente ao cordel e nem se confundir com ele, à trova nem à quadra, o
TRITOVIN tem como peculiaridade a redondilha menor, ou seja, ele tem como característica
principal, as cinco sílabas poéticas. Posto que a trova, a quadra e o cordel, na sua maioria são
escritos em sete sílabas poéticas.
O TRITOVIN para ser autêntico tem de ser em redondilha menor e ter sempre na última
trovinha, a rima do penúltimo verso, iniciando o último verso e assim fechar a completude do
TRITROVIN com seu conteúdo e a sua mensagem concisa, apenas em uma única estrofe, ou
quantas estrofes o poeta sentir necessidade em fazer... Porém, sempre tem que ter um título.
Eis aqui, alguns títulos dos poemas recém-criados oriundos da fluidez textual e da
evolução, e da necessidade criativa... Todos os textos foram outrora escritos em versos livres,
nas décadas de oitenta e noventa, que estão no prelo para serem lançados ainda este ano. BAÚ
DE MISTÉRIO; TEU CHARME PERENE; ÊXTASE AMARGO; MENINA MISTÉRIO;
UM HOMEM COMUM; e VIVENDO O PRETÉRITO. Certamente, muitos ainda irão surgir,
porque o baú de alfarrábios ainda continua cheio de poesias modernas querendo se transformar
em TRITROVIN. Sou um modernista parnasiano, como assim é, todo estilo cantante e ritmado
da própria fala.

UMA PROPOSTA DO ESTILO POÉTICO: TRITROVIN
TRITROVIN é um estilo poético de forma fixa, metrificado (cesurado), criado pelo poeta,
professor, filósofo Emecê Garcia, em 2018, Natal RN, com a obra título inicial: A ESTAÇÃO
ZERO: A LEI DO VAGÃO, que contém uma totalidade de 87 estrofes em dodecaversos.
Trata-se de um poema com uma estrofe de doze versos (dodecaverso). Ou seja, três
trovinhas, DISPOSIÇÃO DAS ESTROFES: ABAB / CDCD/ EFEF; mas também, pode ser
composta de 1(uma) quadrinha e 2(duas) trovinhas DISPOSIÇÃO DAS ESTROFES: ABCB /
DEDE/ FGFG; ou, de 2(duas) quadrinhas e 1(uma) trovinha DISPOSIÇÃO DAS ESTROFES:
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ABCB / DEFE/ GHGH, sendo esta trovinha, sempre a última, formando a estrofe em
dodecaverso; ou seja, de doze linhas ou doze versos, onde sempre o último verso, inicia com a
rima do penúltimo verso. Perceba que há uma independência das rimas entre as quadrinhas e/ou
as trovinhas, ou seja, são todas independentes. Mas elas também podem se entre relacionarem,
ficando a critério do poeta. Eis aqui a peculiaridade do TRITROVIN e o diferencial de outras
formas poéticas. Portanto, tem que ser uma estrofe completamente, em redondilha menor, ou
seja, cinco sílabas poéticas! Por isso, a denominação de trovinha ou quadrinha. Porque a Trova
tradicional e a quadra tradicional, ambas são, em sete sílabas poéticas, ou seja, em redondilha
maior. Eis aqui a diferença entre elas.
O poema TRITROVIN pode ser feito com uma única estrofe ou com quantas estrofes o poeta
quiser, desde que seja criado um enredo coerente; uma narrativa poética, ritmicamente com a
sua musicalidade proporcionada através da redondilha menor (cinco sílabas poéticas). As rimas
são dispostas com a mesma natureza da trova, do soneto e do cordel, mas sem o rigor das rimas
(mel/fel); (amor/primor) e todas as demais; podendo rimar (céu/fel); (amor/estou) e todas as
demais rimas. Ou seja, as rimas tanto podem ser foneticamente, quanto morfologicamente.
No que tange à pontuação, esta é livre, ficando a critério do poeta fazê-la ou não, porém para
encerrar a estrofe em dodecaverso tem de ser pontuada. É necessário ter um título, mesmo
que seja um poema de uma única estrofe, ou seja, em dodecaverso. E ainda, no TRITROVIN
é aceito no máximo 25% de quebra do verso, ou de pé quebrado, isto é, desde que não seja
menor que 4 nem maior que 6, sílabas poéticas ou na contagem da métrica (da cesura), apenas
com uma única exceção dos 4 versos últimos, em que forma a última trovinha, nesta não
devem existir pé quebrado, tem de ser uma trovinha perfeita. Seguem os exemplos da estrutura
de como fazer, o TRITROVIN:
1 – EXEMPLO DE QUEBRA DE VERSOS EM 25% COM EXCEÇÃO DOS 4 VERSOS
FINAIS.
BUSCANDO O PRETÉRITO
1-Meu/ de/sa/sso/SSE/go 5
2-A/pos/sa/-se/ de/ MIM/; 6
3-Dis/trói/ meu/ a/PE/go 5
4-Se/rá o/ meu/ FIM/?... 4
5-Mu/ti/la o/ meu/ SER / 5
6-De ho/mem/ dis/TIN/to; 4
7-Es/tra/nho/ vi/VER/ 5
8-De/ve/ras/ não/ MIN/to! 5
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9-Me/xe/ min/ha/ MEN/te 5
10-E o /meu/ co/ra/ÇÃO/; 5
11-Não/ fi/co /de/MEN/te 5
12-Men/te a/ de/pres/SÃO!/ 5
DISPOSIÇÃO DAS ESTROFES: ABAB / CDCD/ EFEF
2 - EXEMPLO DE ESTROFE COM 3 TROVAS
NO MESMINHO BARCO
Estamos no barco
Em busca dum norte
Partindo dum marco
Desejo bem forte...
Mas todo futuro
Depende de Deus
Um Porto Seguro
Bem maduro dos eus...
GRANDEZA DO ENSINO:
VIVER COM LOUVOR
NO PODER DIVINO
DESTINO, SÓ O AMOR!...
DISPOSIÇÃO DAS ESTROFES: ABAB / CDCD/ EFEF
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3 - EXEMPLO DE ESTROFE COM 1(UMA) QUADRA E 2(DUAS) TROVAS
BEIJA-FLOR AMIGO
Beija-flor não pode
Deixar carecer
A flor do Jardim
Senão vai morrer...
E se ela lhe chama
Com sua chama de ardor
O seu afã se inflama
Deveras só de amor!
SENDO COLIBRI
PODERÁ DOAR
O PÓLEN GERIR
PARTIR, GERMINAR!
DISPOSIÇÃO DAS ESTROFES: ABCB / DEDE/ FGFG

4 - EXEMPLO DE ESTROFE COM 2(DUAS) QUADRAS E 1(UMA) TROVA
AMIGO DILETO
Presente maior
Neste grande dia
É ter teus amigos
Cantando poesia!
Com teu violão
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Amigo dileto
Tu és menestrel
Seguro e concreto!
E RIMANDO FAZ
COM MUITA VIRTUDE
TU SEMEIAS A PAZ
VORAZ COM SAÚDE!...
DISPOSIÇÃO DAS ESTROFES: ABCA / DEFE/ GHGH
Natal, 12 de julho de 2020.

Do Livro TRANS(INS)PIRAÇÃO EM POESIA PURA de Emecê Garcia, Editora MMO Graf, SET 2020
– Natal/RN
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A POESIA EXISTE?

Homero Carvalho Oliva (Bolívia)

“A literatura é uma possibilidade da língua, a poesia é uma forma de
despertar a palavra”.
Yves Bonnefoy

O que é poesia? O que é um poema? O que é um poeta? Estas são algumas das perguntas mais frequentes
em minhas oficinas de escrita criativa, em entrevistas e, agora, devido à quarentena, muitos alunos me escrevem
perguntando o mesmo. Sem dúvida, muitos poetas e escritores tentaram respondê-las e nunca chegaram a um
acordo sobre as definições, como acontece com as de outros gêneros, como conto, drama, ensaio e romance,
nos quais há um certo consenso para defini-los. Vou tentar me aproximar do incompreensível.

Poesia
Vejamos algumas dessas definições. O Dicionário da Língua Espanhola a define como “manifestação
da beleza ou do sentimento estético por meio da palavra, em verso ou prosa”.
Agora vejamos o que dizem os criadores de poesia:
“A poesia é a união de duas palavras que nunca se imaginou que poderiam se juntar e que formam algo
como um mistério”, Federico García Lorca.
“No fundo, um poema não é algo que se vê, mas a luz que nos permite ver. E o que vemos é a vida ”,
Robert Penn Warren.
“Poesia é palavra essencial no tempo”, Antonio Machado.
“A poesia é uma arma carregada de futuro”, Gabriel Celaya.
“A poesia é uma música que se faz com ideias e portanto com palavras (...) o simples ritmo das palavras
de nada adianta se não contiver ideias”, Fernando Pessoa.
“Poesia é conhecimento, salvação, poder, abandono. Operação capaz de mudar o mundo, a atividade
poética é revolucionária por natureza; exercício espiritual, é um método de liberação interior. A poesia revela
este mundo; cria outro”, Octavio Paz.
“A poesia é o nascimento intelectual da humanidade”, Carla Gavioli.
Nenhuma dessas definições é tão poética quanto a de Gustavo Adolfo Bécquer: “O que é poesia? dizes
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enquanto cravas/ em minha pupila tua pupila azul/ O que é poesia? E tu me perguntas? / Poesia... és tu”.
A poesia é a maior invenção do ser humano, vai além de toda construção material, vai além da realidade.
Por isso, há palavras que em si mesmas são poesia como mãe, solidão, saudade, melancolia, alegria, amor….
A poesia é um lugar imaginário, com imagens verdadeiras; é algo que acontece quando Deus e o Diabo se
descuidam e nos deixam ser humanos, solitários diante do cosmos. Para mim, escrever poesia é fazer amor
com a linguagem; a poesia seduz os fantasmas das palavras e os revela em uma indiscreta epifania. Quando
escrevo poesia, acontece que se escrevo rios, chovem peixes em mim. Antes que seres humanos fôssemos, a
poesia já era. Antes do incêndio, já incendiava os corpos. Antes da dança, se revelava no movimento das aves.
Antes da palavra, falava ao vento trazendo as vozes da Criação. Imaginando a música, a poesia habitava no
silêncio das águas marinhas. Anunciando a escrita, aparecia nas pegadas de seus pés estampadas no âmbar das
plantações. A poesia é a verdadeira conquista do ser humano e é também uma forma de conhecimento e por
isso mesmo nenhum tema é proibido, porque os assume e os descobre todos.
Os temas são os mesmos e sempre serão, o que muda é a nossa forma de abordá-los; no nosso caso o
futuro já está aqui e isso é algo que agora nos vem questionando. Assim como ontem, os poemas escritos hoje
antecipam os do futuro. A poesia, como a filosofia, nos ajuda a fazer as perguntas pertinentes e a responder
por meio da palavra que, sendo uma construção intelectual, nem sempre expressa o que, desde nosso mais
profundo interior, queremos dizer; alcançar esse objetivo é a ilusão da poesia. Ou, como revela Borges: “A
poesia é o encontro do leitor com o livro, a descoberta do livro”.
Poesia é música; no entanto, nem toda essa música interior pode ser transferida para o papel,
simplesmente porque nossa linguagem ainda é limitada para definir e expressar o que realmente sentimos e
queremos dizer. A poesia não é filha do poeta, é sua mãe e faz nascer o poeta no poema. Quando você escreve
poesia, não deve apenas pensar nas palavras como arte, mas senti-las como arte. É por isso que um dos
meus conselhos para quem está começando a escrever é não dizer que são poetas, façam poesia, o título será
concedido pela sociedade.
Lendo uma entrevista com o escritor Ives Bonnefoy me deparei com esta afirmação: “A sociedade
sucumbirá se a poesia se extinguir” e estou plenamente de acordo, porque a poesia delata os humanos nos
tornamos, em todos os campos da atividade humana: na arte em todas as suas expressões, no esporte, na
própria vida e, claro, no poema.
Pessoalmente, devo confessar que escrevo poesia para me orientar nesta realidade que, a cada dia, nos
confunde mais; a poesia é minha bússola para me encontrar em minha loucura. E agora, mais do que nunca,
devemos retornar à poesia para enfrentar a dor, porque poesia também é resiliência.

O poema

Segundo o dicionário RAE, poema é uma “obra poética normalmente em verso” e existiam e existem
fórmulas para escrever sonetos, por exemplo; porém, nas últimas décadas, se impôs o verso livre, que, antes
da rima, busca o ritmo interno do poema.
Para mim, o poema é a revelação dos silêncios. O poema é uma fibra sensível das raízes da humanidade
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que se revela na página. Segundo Dylan Thomas, “um bom poema ajuda a mudar a forma e o significado do
universo, ajuda a ampliar o conhecimento de si mesmo e do mundo ao seu redor. Um poema deve ser uma
árvore para que no outono suas folhas renovem a terra. As palavras são as aves do poema. Às vezes, as palavras
precisam ser queimadas para que suas cinzas, como a Fênix, ressuscitem em poemas. O poema é a explosão
íntima da purificação. Cada vez que se escreve um poema, nos libertamos do tempo e o universo se expande.
O poeta tcheco Jan Skacel afirmou: “Os poetas não inventaram poemas / O poema está em algum lugar
atrás / Está lá há muito tempo / O poeta não faz nada além de descobri-lo”, e me trouxe a recordação daquela
menina que perguntou a um escultor como ele sabia que havia uma figura dentro da rocha.
Fernando Pessoa, transmutado em Ricardo Reis, afirmava: “Deve haver, no menor poema de um poeta,
algo por meio do que se nota que Homero existiu”; por isso que, quando escrevemos um poema, revivemos
o aedo grego. Na seguinte frase de Octavio Paz, fica esclarecida a definição de poesia e também de poema:
“A leitura de um único poema nos revelará, com maior certeza do que qualquer investigação histórica ou
filológica, o que é poesia (...). O poema é via de acesso ao tempo puro, a imersão nas águas originais da
existência. A poesia não é nada senão tempo, ritmo perpetuamente criador”.
Quando lemos um poema, não devemos nos perguntar o que o poeta quis dizer, mas o que nós, leitores,
queremos dizer por meio desse poema. O bom poema é explicado dentro de você. Por isso mesmo, escrever
um poema é como penhorar a palavra: o leitor tem que comprovar que o poeta cumpriu o compromisso. O
poeta Nuno Júdice assim estabelece: “Se o poema não me diz nada, se não produz uma revelação, é porque
não é completo: o poema deve oferecer uma surpresa”.
Depois de ler um bom poema, o silêncio faz sentido. No meu caso, há dias em que os poemas me
escrevem.

O poeta
De acordo com o dicionário RAE, um poeta é uma “pessoa que escreve poesia”. O feminino tradicional
e mais usado é poetisa; entretanto, poeta pode ser usado para ambos os gêneros.
Baudelaire comparou os poetas ao albatroz, que mal pode se mover na terra, mas é majestoso no céu,
e Steven afirmava “O poeta faz vestidos de seda com larvas”. E o meu professor, Fernando Pessoa, define o
poeta num poema: “O poeta é um fingidor./Finge tão completamente/Que chega a fingir que é dor/A dor que
deveras sente./ E os que leem o que escreve,/ Na dor lida sentem bem,/ Não as duas que ele teve,/ Mas só a
que eles não têm./ E assim nas calhas da roda/ Gira, a entreter a razão,/ Esse comboio de corda/ Que se chama
o coração”.
“Os poetas são homens que conservaram seus olhos de criança”, diz León
Daudet, e podemos relacionar esta definição com outra da poeta María Negroni:
“A poesia é a continuação da infância por outros meios”. E eu acredito em ambos.
Há noites em que tenho festas nostálgicas, vêm me visitar alguns dos meus poetas favoritos e com eles trazem
suas luas, seus céus, suas montanhas, seus rios, seus nenúfares, seus amores e desamores, suas saudades, seus
encontros e seus desencontros, e assim voltamos a construir a manhã, com cantos de pássaros e murmúrios de
folhas.
REVISTA BARBANTE - 149

Conclusão
Agora, como definiríamos a relação entre poesia, poema e poeta? Eu o faria da maneira mais simples:
como a possibilidade estética de nos aproximarmos de nossa humanidade, do outro, da natureza e de Deus, se
assim o quiserem; é uma forma de nos reconhecermos como habitantes do universo e de o expressarmos de tal
forma que essas revelações se intuam em cada palavra, em cada verso; essas características são evidenciadas
pela escritora Márcia Batista Ramos nos breves ensaios que escreve analisando a obra de poetas; em seus
textos, ela torna visíveis essas relações e suas particularidades entre o poeta e o cosmos, que tanto podem ser
exteriores como interiores.
Vou tentar definir os gêneros: o romance é um cavalo em fuga cavalgando para o vazio; o conto é um
salto mortal sem saber a distância do vazio, e a poesia - ah, poesia! - é o par de asas que sobrevoam vazio.
Por fim, como afirmou Octavio Paz: “O poema não é uma forma literária, mas o lugar de encontro entre
a poesia e o homem”, agora diríamos ser humano para evitar problemas de gênero. Talvez tudo esteja resumido
em um poema de Juan Gelman: “Amar-te é isto: / uma palavra que está por se dizer / uma arvorezinha sem
folhas / que dá sombra”, essa arvorezinha também é a poesia.

(Tradução: Christina Ramalho)

Texto original intitulado “Existe la poesia?” e publicado em Letralia (https://www.facebook.com/
letraliatierradeletras/). Traduzido e publicado com a autorização do autor.

Homero Carvalho Oliva é escritor e poeta nascido na Bolívia em 1957. Recebeu prêmios nacionais e
internacionais de conto e poesia. Sua obra já foi traduzida para diversos idiomas e textos seus figuram em
mais de 30 antologias internacionais.
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ESCRIBIR
(OBSERVACIONES DE CARÁCTER MERAMENTE PRIVADO)

Márcia Batista Ramos

Todo lo que aquí escribo está forjado en mi silencio y en la penumbra. Veo poco,
casi nada oigo. Me sumerjo por fin en mí hasta la matriz del espíritu que me
habita. Mi fuente es oscura. Estoy escribiendo porque no sé qué hacer de mí. Es
decir: no sé qué hacer con mi espíritu. El cuerpo informa mucho.
Clarice Lispector

Clarice Lispector me dijo un día que: “escribir es una maldición que salva” y no estoy segura que así
lo sea. En primer lugar, no sé si existe salvación y cuanto a la maldición, estoy segura que es todo lo contrario.
Escribir no es un extraño acto de sobrevivencia, en este insólito mundo de desigualdades, plagado de
miserias y sin sentidos; escribir es llenar de sentido los espacios, igualarse con los demás, disminuir el dolor y
alargar el tiempo, especialmente, cuando no se escribe sobre hechos y se escribe sobre sentimientos.
Recurrir a la pluma y escribir para expresar diferentes pensamientos, es ingresar a un territorio donde
se puede respirar tras las dificultades de la cotidianeidad, un territorio en el que uno puede reinventarse una y
otra vez, en un intento, optimista, de ampararse del riesgo de extinción causado por la televisión y otros entes,
que invaden nuestro pensamiento y nos manipulan, para que seamos uno más en el montón.
Percibo, por el acto de escribir que no existe nada más sencillo, después de todo, que encontrar un sin
fin de contradicciones en uno mismo. Ya que todo texto compone el subtexto, que es de alguna manera, mismo
cuando uno no quiere, el río autobiográfico que el escritor, fatalmente devela.
En mi caso, involuntariamente, mis palabras no están envueltas por el embeleso del optimismo, de todo
lo que es bello y positivo en el mundo, en la vida, en fin.
Un poeta me dijo “discúlpame, pero siempre veo lo bueno y lo positivo…” Me sentí desconcertada,
equivocada; parecí medio soberbia, egoísta; hasta tonta, por mí relación con el mundo… Pero, el celofán que
la vida me otorgó, no alcanza para envolver lo que mi vista abarca y mi entendimiento comprende. Entonces,
fatalmente, me queda la insatisfacción, el sabor a poco y esa manía de agonizar frente a todo, incluso a lo
bueno que la vida me da.
Sin buscar excusas, apenas en un soliloquio de entendimiento, hago recuerdo al poeta que, a esa
agonía, algunos llamaron mentalidad crítica. Contrariamente, yo admiro, la capacidad de ver lo bueno en
todo. Únicamente que mí cristalino, medio borroso, no logra ver el color rosado. Para mí todo es más o menos
patético y real.
Tal vez, conseguir escuchar los pensamientos, en medio a tanto ruido, y calcarlos en el papel, ya
es suficiente para mí; lo demás es retórica exagerada, por tratar de mostrar lo que no se es. Pienso que la
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grandilocuencia, apenas aleja las ideas del entendimiento… Tienden a confundir y no logran ayudar a uno
mismo.
En el mundo occidental, dicen que no hay lugar para una postura de neutralidad, que escribir presupone
enmarcarse y posicionarse ante lo social, político, económico y otros, además de la propia literatura.
Gao Xingjian, me dijo que aboga por la neutralidad de la literatura, me gustaron sus palabras y las
quise hacer mías, pero me dolió salir a la calle y ver al perro abandonado, al niño abandonado, al mundo
miserablemente abandonado y enfermo que existe… Por esas cosas y otras, es que la literatura es comprometida
y no logra ser un arte puro. Y es válida así.
En verdad me siento comprometida. Todo lo que escribo está ligado, de alguna manera, a la realidad
en que vivimos debajo de la línea del Ecuador. Es posible, que este lado mío, se fortifique más algún día. ¿O
no? No sé nada. Puede terminar por aniquilarme.
Mi burbuja mental, no es lo suficientemente grande para asimilar todo eso, tampoco es tan hermética
como para evitar permear los dolores del mundo. Tal vez, de ahí, viene esa mirada melancólica, tristecita. Por
eso y entonces, de muchas maneras, por mi pluma gotea el dolor sencillamente, el dolor de ser humano y no
poder ser neutral. El dolor de saber que no hay escondrijo en donde esperar a que, de alguna manera, la vida
pase. Entonces escribo.
Existen obras que hablan con esa voz tan vívida por mucho tiempo y otras, lo hacen eternamente, las
últimas son más raras, tal vez por eso logran el grado de imprescindibles.
Así que, yo admiro a eses autores que lograron escribir lo que sentimos todos y se tornaron
imprescindibles, no solo para mí, para toda la humanidad. Y lo mejor, es que ellos escribieron con simplicidad
e inteligencia. La claridad fue fundamental para perpetuarse. Expresaron de forma linda, adorable y fácil, sea
en verso o en prosa, aquello que necesitábamos leer, porque ya lo sentíamos mucho antes, las cosas que ellos
supieron expresar de forma genuina con gran sensibilidad.
Eso me da la certeza de que la literatura es muy reveladora, primero de uno mismo, después del otro.
Porque, escribir trasciende y profundiza el pensamiento hacia más allá, ya que torna visible al ojo desnudo una
realidad tenue y menos visible.
Cuando escribo, lo hago sin rumbo, medio a la deriva…aun así, llego a un puerto, eso me enternece de
las letras, es como si ellas me guiasen; en esos momentos pienso que, de alguna manera, tienen vida propia;
sonrío y sigo escribiendo.
Wisława Szymborska me dijo: “No hay nada extraño en la necesidad de anotar pensamientos y las
vivencias personales, más bien lo contrario, se trata de una manifestación natural de la propia cultura literaria,
cultura que deberían tener no solo los escritores, sino toda la gente culta en general.”
Pienso que Wisława Szymborska, logró tener muy clara la idea sobre escribir; porque al final, escribir
es un acto sencillo que ayuda a dilucidar la vida. Aunque es difícil, que la obra del escritor sea coherente con
su vida. Eso me inquieta…
A la hora de enfrentarse con las palabras se requiere tenacidad, lectura e inteligencia, porque el escritor
debe pensar por cuenta propia. Pienso en un idioma diferente al que escribo. Entonces pienso y traduzco.
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Busco palabras, entre palabras. Gasto el tiempo…
Me percato que el tiempo urge. No debo perder un minuto del tiempo que forja mi vida. Escribo algo
más antes de dormir. Recuerdo, ya con sueño, que Clarice (Lispector), me dijo algo más. Algo importante y
tierno, pero el sueño se entrevera entre las conversaciones importantes y el olvido se hace presente.
Clarice me dijo algo así: “Escribir es también bendecir una vida que no fue bendecida. Salva el alma
presa, salva a la persona que se siente inútil, salva el día que se vive y que nunca se entiende a menos
que se escriba. Escribir es buscar entender, es buscar reproducir lo irreproducible, y sentir hasta las últimas
consecuencias el sentimiento que permanecería apenas vago y sofocante.”
Bendigo a Clarice, su mente escritora y las cosas buenas que me dijo.
Es en ese momento que comprendo que escribir no es un entretenimiento, ni una huida de la vida, sino
la propia vida. Un lugar precioso donde habitar.

Biografia
Márcia Batista Ramos, nasceu no RS- Brasil. Formada em Filosofia (UFSM) - RS, Brasil. Radica a mais
de quarto século na Bolívia. É gestora cultural, escritora, poeta e crítica literária. É colunista da Revista
Inmediaciones, Bolívia e do jornal Binacional Exilio, México. Publicou: “Mi Ángel y Yo”; “La Muñeca
Dolly”; “Consideraciones sobre la vida y los cuernos”; “Petty Barrón De Flores: La Mujer Chuquisaqueña
Progresista Del Siglo XX”; “Tengo Prisa por Vivir”; “Escala de Grises – Primer Movimiento”; “Rostros del
Maltrato en Nuestra Sociedad”. Firma e está presente em várias antologias. Foi publicada em revistas de mais
de dez países em vários continentes. mar_bara@yahoo.es.
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A PARÓDIA COMO MATÉRIA VERTENTE NO GRANDE SERTÃO:VEREDAS
A paródia como “matéria vertente” discorre sobre as várias passagens do texto rosiano, em que se
estabelecem o profundo diálogo que o escritor mineiro se alinha com a cultura popular e outros textos clássicos
da literatura universal, além da filosofia. Esse diálogo aponta para o dialogismo que existe entre discursos, que
ora se distanciam, ora complementam, como também subverte o texto original. E por ser a paródia um recurso
característico do barroco, busca-se evidenciar, assim, o traço expressivo no fazer literário de Guimarães Rosa,
tendo em vista a conexão do romance com essa estética.
Essas marcas surgem nas primeiras páginas da narrativa através da fala de Riobaldo:
“(...) Aproveito de todas. Bebo água de todo rio... Uma só, para mim é pouca, talvez não me
chegue (GSV 2001, p. 32).”

O que ensina que a obra literária se constrói através da leitura e releitura de outras fontes e se renova
em cada escrita criativa no curso do tempo. E nesse percurso, é possível entrever traços de outras fontes de
conhecimento, conforme cita Eagleton (1983):

Todos os textos literários são tecidos a partir de outros textos literários, não no sentido
convencional de que trazem traços ou “influências”, mas no sentido mais radical de que cada
palavra, frase ou segmento é um trabalho feito sobre outros escritos que antecederam ou
cercaram a obra individual. Não existe nada como “originalidade” literária, nada como a
“primeira” obra literária: toda literatura é “intertextual”. (p. 148).

Nesse contexto, a reflexão sobre presença do paródico na obra de Guimarães Rosa, aqui em destaque,
tem como fundamento a estética neobarroca que inclui a paródia como elemento essencial da obra literária.
Para esse movimento, a paródia equivale à confusão, afrontamento e interação de diversos estratos e de
distintas texturas linguísticas: à intertextualidade (Sarduy, 1972, p.170).
Na construção do Grande Sertão: Veredas, os elementos paródicos são “cerzidores” da narrativa que
dialoga com a cultura popular, com a filosofia, literatura medieval e outros temas da literatura universal. Esse
procedimento se revela como artifício, estilização, subversão e também como paradoxo.
Ao observar o processo narrativo do Auto da Barca do Inferno de Gil Vicente, ícone do teatro medieval,
visualiza-se um diálogo do parvo ou Joane, um dos personagens cômico do Auto, que nomeia a figura do
Demo em diversas formas. Ao ser convocado pelo Diabo para entrar em sua barca, o parvo reage:
Ao inferno? Eramai!
Hiu! hiu! barca de Cornudo
Pedro Vinagre, beiçudo
Rachador de alverca, hu! há!
Sapateiro da Candossa!
Entrecosto de carrapato!
Hiu, hiu! Caga sapato,
Tua mulher é tinhosa,
E há de parir um sapo,
Sentado no guardanapo
Neto da cagarrinhosa
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Furta cebola! Hiu, Hiu!
Excomungado da Igreja
(...)
Cornudo até mangueira
(...)
Cabeça tagarela!
Perna de cigarra velha,
Caganita de ovelha,
Pelourinho da Pampulha (grifos da autora)
(...)

Há, nesse trecho, quatorze expressões utilizadas pelo Parvo para nomear o Diabo. Como se pode
entrever essa caracterização é realizada de forma pitoresca, cômica.
No Grande Sertão: Veredas, há uma passagem em que Riobaldo, a fim de evitar a pronúncia do Demo, utiliza-se
do seguinte artifício:
Mire e veja: o que é ruim, dentro da gente, a gente perverte sempre por arredar mais de si. Para
isso é que o muito se fala?(...)
Principalmente a confirmação, que me deu, de que o Tal não existe: pois é não O Arrenegado, O
Cão, O Cramulhão, O Indivíduo, O Gallhardo, O Pé-de-Pato, O Sujo, O Homem, O Tisnado, o
Côxo, O Temba, O Azarape, O Coisa-Ruim, o Mafarro, o Pé-Preto, O Canho, O Duba- Dubá, O
Rapaz, O Tristonho, O Não-sei-que-diga, O que nunca se ri, O Sem-Gracejos.... Pois não existe!
E, se não existe como é que se pode se contratar com ele?

Aqui, Riobaldo, na busca de reafirmar a não-existência do Demo, paradoxalmente nomeia a entidade
através de 23 expressões, algumas dessas já presentes no imaginário popular. Mas o que se evidencia entre os
dois trechos expostos é de que há um diálogo do texto de G. Rosa com o Auto Medieval.
É pertinente, também, apontar que a figura do paradoxo representa uma das formas básicas da paródia
por tratar-se da contestação de uma opinião estabelecida. Nesse sentido, Hutcheon (1985) cita que a paródia
representa “transgressão autorizada”, uma forma de manter a continuidade na descontinuidade com distância
crítica e mudança, repetição e diferença:

Ao texto paródico é concedida uma licença especial para transgredir os limites da convenção,
mas, tal como no carnaval, só pode fazê-lo temporariamente e a pensa dentro dos limites
autorizados pelo texto parodiado – quer isto dizer, muito simplesmente, dentro dos limites
ditados pela ‘reconhecibilidade’. (HUTCHEON, 1985, p.96).

O que crítico reflete é que o procedimento paródico deve garantir um caráter verossímil ao texto
parodiado. Isso garante uma coerência e assegura o reconhecimento do texto através do que é semelhante e
singular. O exagero pode levar a descaracterização de tal atitude como estilo literário. Essa verossimilhança
coaduna com a recriação realizada pelo escritor mineiro que traz o texto com outra roupagem, a partir do
questionamento filosófico sobre a existência real do mal na interferência das ações humanas.
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A intertextualidade é um elemento bastante presente nos romances chamados pós-modernos e, no
Grande Sertão: Veredas, essa marca é fecunda. Esse recurso é citado pelo próprio Guimarães Rosa, em
entrevista concedida a Fernando Camacho em seu gabinete, no antigo Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro
em abril de 1996:
(...) na mesma hora que leio, tenho de fato paixão por aquilo, gosto imenso, de maneira que
entra, deve ter entrado muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, pobre de mim, entra outra coisa,
ficando tudo misturado (...). Júlio Dantas, Fernando Camacho, Walter Benjamim, Goethe,
Rubem Braga, Magalhães Pinto, Machado de Assis, Eça de Queiroz... Nada é alto demais. Tudo
é aproveitável. Agora qualquer coisa que eu leio, se eu gosto, eu começo a colaborar com o que
leio, mentalmente, aproveitando, vivendo, imaginando... (ROSA, 2006, p. 36).

Na citação, o escritor expõe os princípios estéticos que alimentam a (re) criação de arte literária. À
maneira rosiana, toma-se conhecimento de um conceito de paródia através das expressões: (...) na mesma
hora que leio, tenho de fato paixão por aquilo, gosto imenso, de maneira que entra, deve ter entrado muita
coisa. Mas, ao mesmo tempo, pobre de mim, entra outra coisa, ficando tudo misturado. Um recurso barroco
por excelência, os temas parodiados subvertem o texto original e fecundam outros sentidos. O crítico Sarduy
define os textos de estética barroca como polifônico, onde a “mistura” de línguas, raças, falas, tradições, mitos
e práticas sociais são forjadas pelo colonialismo latino-americano, conforme cita:

Espaço do dialogismo, da polifonia, da carnavalização, da paródia, da intertextualidade, o
barroco se apresentaria, pois, como uma rede de conexões de sucessivas filigranas, cuja
expressão gráfica não seria linear, bimensional plana, mas em volume, espacial e dinâmica.
Na carnavalização do barroco insere-se, traço específico, mescla de gêneros, a intrusão de um
discurso em outros – cartas em um relato, diálogos nessas cartas, etc. (SARDUY, 1972, p.170).

O escritor mineiro atenta que o seu processo criativo é permeado de vozes, mesclado de gêneros e
“discurso em outros”, Guimarães Rosa “bebe” de várias fontes e produz temas, no Grande Sertão: Veredas,
que são fios de águas do rio em curso. Nesse campo, ilustram-se, aqui, duas passagens na obra:

Eu quase que nada sei. Mas desconfio de muita coisa (GSV, 2001, p 31).
Assaz o senhor sabe: a gente quer passar um rio a nado, e passa; mas vai dar na outra banda
é num ponto bem mais baixo, bem diverso do que em o primeiro se pensou. (GSV, 2001, p.51)

No primeiro aforismo, o escritor se apropria de uma célebre frase do filósofo Sócrates que profetizava
“só sei que nada sei”. De notória sabedoria, o filósofo usou a expressão, a fim de revelar as limitações humanas
frente ao universo que nos cerca, pois as fontes de conhecimento são infinitas.
Nesse intertexto, Guimarães Rosa subverte o pensamento, levando para o campo da especulação
filosófica, sugerindo que o personagem Riobaldo sabe mais sobre vida do que, aparentemente, revela. Esse
pensamento aparece, em forma de trocadilho, em várias passagens no texto, percorrendo grande parte do
romance, ampliando as camadas de sentidos.
No segundo exemplo, trecho dialoga com o pensamento de Heráclito, aquele cuja afirmação é a de
que não se banha duas vezes no mesmo rio, análogo à máxima de Sócrates, a expressão se tornou universal.
Para o filósofo: “Tu não podes descer duas vezes no mesmo rio, porque novas águas correm sempre sobre
ti”. Em forma de pastiche, Rosa recria o aforismo de Heráclito, mas acentuando o processo de transformação,
mudança por que passa o ser humano mediante os desafios que os perigos da vida impõem em sua travessia.
É importante observar que a metáfora do rio surge em diversos trechos do Grande Sertão: Veredas e
compõe, junto com os outros elementos temáticos como Travessia e Sertão, o projeto literário idealizado pelo
escritor mineiro. O processo criativo de G. Rosa envolve as aprendizagens do existir humano em um sertão
ambivalente. Em contínuo fluxo paródico e distanciamento crítico, o escritor aproxima as sábias lições da
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natureza com as inevitáveis transformações do ser, como se constata em mais estes trechos:
Mal haja-me! Sofro pena de contar não... Melhor, se arrepare: pois, num chão, e com igual
formato de ramos e folhas, não dá a mandioca mansa, que se come comum, e a mandiocabrava, que mata? Agora, o senhor já viu uma estranhez? A mandioca doce pode de repente virar
azangada – motivos não sei; às vezes se diz que é por replantada no terreno sempre, com mudas
seguidas, de manaíbas – vai em amargando, de tanto em tanto, de si mesma toma peçonhas. E,
ora veja: a outra, a mandioca-brava, também é que, às vezes, pode ficar mansa, a esmo, de se
comer sem nenhum mal. (GSV, p 27)

Aqui, o uso da metáfora da mandioca para representar a natureza paradoxal do personagem, Aleixo,
que transita entre o mal e o bem. No caso em questão, em duas fases distintas, o personagem, considerado
“o homem de maiores ruindades (...)” (GSV, p 28), se transforma, diante de uma peça que vida prega ao
personagem deixando seus três filhos cegos, por completo,– “agora vive da banda de Deus”. (p. 28).
O senhor.... Mire veja: o mais importante e bonito, do mundo, é isto: que as pessoas não
estão sempre iguais, ainda não foram terminadas – mas que elas vão sempre mudando.
Afinam ou desafinam. Verdade maior. É o que a vida me ensinou.” (GSV, 39).

A citações referenciadas retomam as ressonâncias com o aforismo do rio de Heráclito, isso demonstra
que o elemento paródico rosiano não se fundamenta somente pelo potencial de subversão do texto original,
mas se trata do que alguns críticos denominam como paródia moderna, aquela que se torna a própria via
predominante da criação artística, onde sua essência está na “autorreflexividade” (HUTCHEON, 1989, p. 13),
na busca do distanciamento crítico e do diálogo independente com a obra de arte. Articulando ao barroco, no
que toca a arte como apropriação e artifício, a narrativa de Guimarães Rosa alinha-se nesse campo estético,
pois reforçando o pensamento de Sarduy (1972, p.85):

Cada escrita contém uma outra, comenta-a, ‘carnavaliza-a’, torna-se o seu duplo pintalgado; a
página, enxertada em diferentes texturas, de múltiplos extratos linguísticos, tornou-se espaço de
um diálogo: como um teatro em que os autores fossem os textos. E este teatro é por excelência
cultural, “citacional’, paródico.

A obra de Guimarães é, pois, um grande texto aberto que acolhe com maestria coerência discursiva os
costumes, às lendas, aos mitos, e à linguagem do sertão - estilo paródico por excelência - subverte o real e
exibe a face lúdica da palavra, desconstrói arquétipos e cria novos. Trata-se, pois, de uma característica própria
dos textos pós-modernos, uma vez que tais obras apresentam como traço marcante a dimensão polifônica, por
estabelecer elos entre a tradição e a modernidade através da fusão de intenso material oferecido por outros
discursos, sem, no entanto, perder a singularidade e a originalidade, elementos que a obra de Guimarães Rosa
se alimenta e realimenta o leitor crítico.
A ludicidade evidencia-se nos provérbios populares que, através do trocadilho ou pela inversão de
sentido, despertam novas percepções, como se pode notar nos exemplos abaixo analisados pelo próprio
escritor, em correspondência enviada ao seu tradutor alemão Meyer Clason:
a)- tapando o mundo aos que aqui o mundo quisessem. Superposição de sentidos:
1) subentendido: impedindo a fuga, aos que por aqui quisessem fugir. (Conforme as expressões populares:
“botar o pé no mundo”, “cair no mundo”, “cair no oco do mundo”, enfiar a cara no mundo” – todas significando
FUGIR (ROSA, 2003, p. 169-170).
b) – A expressão ‘Daí, sendo a noite, aos pardos gatos”. Alude ao provérbio universal: De noite todos os gatos
são pardos. (ROSA, 2003, p. 115).
A “elaboração da nova língua” representa a matéria “vertente” que ele utiliza em suas criações
literárias através do grande aproveitamento que faz de elementos arcaicos, acentuados por usos, costumes,
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tradições, mitos e lendas; dos relatos de experiências, fruto de sua vida em Minas, das viagens pelo mundo,
do envolvimento e aprendizagens de línguas germânicas, orientais, hindus e outras, além de vasta erudição e
sabedoria, alimentadas por sua grande paixão pelas literaturas clássicas e modernas, afina-se com a definição
de T.S. Eliot: “Nenhum poeta, nenhum artista de qualquer arte detém, sozinho, o seu completo significado.
O seu significado, a sua avaliação, é a avaliação da sua relação com os poetas e os artistas mortos” (ELIOT,
1989, p. 24).
Nessa perspectiva, o diálogo com o épico, além das influências dos textos medievais já mencionados,
acresce, em privilegiado plano, das fontes primeiras da grande literatura, a homérica. No entanto, consciente
de que estar diante de uma obra que acolhe gêneros os mais diversos, seria uma ingenuidade tentar findar um
tema tão inesgotável, que marca a linha criativa de todo romance. Essa ambiência barroca na obra rosiana é
pontuada pelo escritor barroco Afonso Àvila no capítulo “Barroco: Um elo no processo criativo”, do livro “O
lúdico e as projeções do mundo barroco”.
O crítico, que é também de origem mineira, aborda a existência do barroco na linha da tradição literária
brasileira, mesmo que considere essa linha sem um fluxo de regularidade, Àvila afirma que essa vertente
se fundamenta através da “propensão inventiva”, “pela criatividade da linguagem”, “pela ascendência da
informação estética sobre a semântica”, por vezes é a atitude filosófica, a consciência dual da existência
humana e o gosto do cultismo e conceptismo que alimentam o barroquismo dos escritores brasileiros pósmodernos. Essas características denunciam uma “franca compleição barroca.
Diante do exposto nesse breve ensaio, percebe-se que o postulado paródico de Rosa é de outra ordem.
Aqui, o dialogismo ganha outra dimensão: a de atitude crítica que a nova obra adota em referência àquelas
que antecederam. O texto rosiano alimenta-se da tradição literária, prolongando-a, rompendo-a conforme seu
próprio alcance.
Assim, o discurso dialógico do romance apresenta uma característica singular: parte de monólogo
realizado por um único personagem, que consegue articular as múltiplas faces de um discurso formado por
muitas vozes, envolvendo a cultura popular e erudita, a filosofia, a teoria e os muitos saberes acumulados
na memória do escritor, que envolvem e perturbam a recepção crítica de sua obra através de uma paródia
representada pela autoparódica.
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Meu jardim

Poemas
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Quem disse
Quem disse que o céu só é lindo quando está azul
Quem disse que só posso ir para o norte se também posso ir para o sul
Quem disse que o bem não pode vencer o mal
Quem disse que o dinheiro é o que traz felicidades quando só a encontramos
quando amamos de verdade

Vamos relaxar
Quando tudo parece dar errado na vida
Não queira se isolar
Nem se concentre no problema
Se não vai piorar
Bote um sorriso no rosto
Se arrume e vá dançar
Aceite que dói menos
Aprenda a relaxar
Fazer exercícios físicos
Para tudo melhorar
Andreza Soares
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O amor é volume morto1
O amor é volume morto...
É como um filete de água
que resiste em meio a uma estiagem
prolongada,
insuficiente para chegar ao rio
mas logra êxito ao matar a sede;

É farelo em saco de estopa na
época de entre-safra,
Quando a lavoura jovem
ainda está crescendo;

É como um vento que se perde
sem rumo e sem direção,
Até se desfazer em brisa
e refrescar um viajante
sentado à sombra de um juazeiro;

É aquilo que fica
depois de exauridas
1 José Domingos Angelo Santos é graduado em Letras Português pela UFS e mestrando em Letras pela mesma universidade. De quando em quando rascunha pensamentos soltos, aos quais aqui e acolá possuem traços
de poesia.
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as utilidades do líquido vital
em meio a uma represa
do que antes era muito e
quase nada sobrou;
É esse escolher o de sempre
quando novas e outras
possibilidades aparecem
como tanajuras depois
das chuvas de dezembro;
É o incessante ir sem voltar
e um voltar ao mesmo,
Embora seguindo em frente;
É o lutar para não ceder
ao medo que insiste em
querer guiar os passos
e conduzir o coração
aos abismos;
É essa chuva que cai
num céu sem nuvens,
Não fazendo sentido
quando o Sentido não há
e mesmo assim sendo
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nas possibilidades que
só a ele – o Amor,
São inerentes.
É esse resistir sem fim,
Quando a esperança de querer
ir se foi
e nada mais se tem,
Na impossibilidade
de certezas,
Pois elas não existem.
É essa equação não resolvida,
Que apenas se deriva
a limites não calculáveis
de grandezas além do que
podemos compreender;
É aquilo que torna a vida preciosa,
Mesmo quando certezas não há
de reciprocidade
e está tudo bem: desde
que seja verdadeiro, dado,
Sem cobranças, valerá a pena;
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É essa inquietação que move
e um nunca chegar mas
sempre ir
E, nesse movimento pendular,
Sem jamais cessar ele é por fim
uma verdade doída
mas que faz estar e ser na vida:
o Amor é volume morto.
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GRAÇAS DO TEMPO
Quem sente vibrante a brisa do vento,
Em si realça o tempo passar.
Quem passa intenso no tempo presente,
Deseja, então, nalgum lugar aportar.
Sobre o leito desse rio, vejo o tempo discorrendo,
Cujos sonhos doutrora logo posso compreender.
Imersos em suas águas, novos versos vou vivendo,
Em caminhos coloridos que me fazem renascer.
Tais águas decerto são minha sorte,
Pois sinto nelas marcas do tempo passar,
Nas quais vou deslizando rumo ao meu norte,
Do teu abraço forte onde quero chegar.

Antonio Queiroz
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Tempo
Cada momento
tem seu tempo
como nuvem passageira
deixando raízes plantadas
que chuva irá alimentar
e talvez um dia brotar
com o mesmo momento intenso
que passou com o tempo
embora, enfraquecido não morreu,
as rosas e as margaridas
resistiram ao tempo
e contam as histórias
dos nossos momentos
que o tempo levou,
momentos floridos
que o amor plantou.
Ariê de Moraes - poeta das flores
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Sonhar acordado
Seu olhar me chama, agride, tortura
seus olhos castanhos amendoados
me fazem sonhar,
quero você nos meus sonhos me acariciando
não quero só lembranças
quero sonhar acordado
com você sorrindo do meu lado
quero te fazer sorrir
quando estiver envolvida no meu abraço,
nesse momento estou pensando em você
e pergunto, onde estará meu amor agora,
sinto falta do seu olhar expressivo
chego a sentir frio,
preciso do teu corpo quente
me fazendo arder de desejo
Ariê de Moraes - poeta das flores
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Alto astral
Meus leitores que me perdoem
hoje, não escreverei um poema
hoje, vou sentir, vou viver, vou amar,
amar você com todo meu ímpeto,
com todo meu sentimento de amor
É muita emoção para sentir
estar com ela, me fascina
mulher de rara beleza,
olhar misterioso que inebria
me chama, arrebata meu ser
o contato com seu corpo, arrepia
seu beijo é uma viagem,
nossas almas se completam,
explosão de amor e sexo
Nesse instante
o prazer é mútuo, alto astral
viajamos sem sair do lugar
o mundo para, para o nosso o passar.
Ariê de Moraes - poeta das flores
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COLAGEM
recortes que nunca cessam
imagens acumuladas
na mente e no coração
são tantas transmitidas
o mais profundo
das coisas do mundo
superando a razão
o óbvio e o sonho
se misturando
na fantasia amalgamada
irreal e natural
arte gerando vida
que concebeu a arte
pedaços de tempo
que permanecem
insistentemente, na lembrança
estampas diversas
conexas, desconexas
precisas, imprecisas
coladas em algum
espaço do coração:
uma realidade
rebuscada de versos
embaçada num envoltório
de desejos, de cores
e de amores
espetáculo da criação
paixão que nunca finda
Beth Iacomini
(Do livro COLAGEM, de Elizabeth Iacomini).
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MANHÃ NA ROÇA
um ruído me envolve
me acorda
me mostra a cor da vida
na dança das folhas
reviro, me visto
de todos os sentidos
pedras rolando, roçando
a poeira, me acalmam
explicam-me os gozos do mundo
uivos de vento vêm me dizer
o significado do “ser”
vento, poeira, pedras, sol
sinfonia de pássaros, girassol
sinto a alegria de estar aqui
de ter o agora, o dia, e você
Beth Iacomini
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FORA DO AR
rio da vida
quando a vejo
no esconderijo
feito palco
de uma comédia
atores e atrizes
nos flashes
desnudados
de tragédia
crio estratégia
de um entrar
fortuito em cena
ensaio o poema
esquecendo
as entrelinhas
para não
parar de rir
e rio, rio, rio
enquanto posso
estar no espetáculo
apagadas as luzes
o que faço
é só embaraço
desacreditada
no personagem
de um enredo
onde a poesia
só chega no fim

Beth Iacomini
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PENSANDO EM VOCÊ
pensando em você
bordei estrelas
para o vestido da noite
poder usar
dançando com você
fiz a mais linda maquiagem
de sombras e de brilhos
só queria lhe dar carinhos
me embevecer no seu olhar
alucinar você com os delírios
dos meus versos sensuais
pensando em você
adquiri o melhor perfume
pro meu amor lhe purificar
incenso, mandalas e vinho
tudo com perfeito carinho
espalhei um tapete de rosas
lindas, amarelas como sol
de um tom esplendoroso
para você se deitar e me sonhar
fiz-lhe minha festa de debutar na vida
fiz-lhe promessa de felicidade
o que adiantou? Sou só saudade
de um tempo louco, profundo e mouco
se aconteceu, nem sei, perdi o chão
ou tenha ficado só na imaginação
Beth Iacomini
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(Carlos Vilarinho – Vila)
I
Na palavra nítida
Dada por nada
Afago a vítima
Com a rima furada
II
Alguma coisa prende
Fantasia adere ao fato
Tato de duende
A vida em sentido lato
III
Sonho guardado
Medo não é erro
Mas ficar parado
Já é desterro
IV
Nossa desumanidade
Homem vil e profano
Razão pela metade
Ser vazio e ufano
V
Roo a poesia até o osso
Sorvo na medula a rima
Ainda arrisco o pescoço
Pra ver ser rola um clima
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VI
A ideia uma elegia
Que na volta encolheu
Era só fantasia
Que ficou no breu
VII
Mudar até virar gente
Bastaria já não basta
Vou sair furtivamente
Desta vida madrasta
VIII
Em cada canto você
Fuga – espanto
No programa da tv
Na aula de esperanto
IX
Razão tão estranha
Do sanguíneo poeta
Cada verso uma façanha
Pro cabide do esteta
X
Cerro os olhos
Teu perfume seduz
É tu que escolho
Flor de alcaçuz
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Por que não sei o que é poesia?
Sei o que é uma noite fria, voltando para casa sozinho admirado com o efeito que
as luzes dos postes fazem nos muros e nas arvores sufocadas pelo cimento;
Sei me emocionar quando a fumaça do cigarro sobe no ar junto as partículas da
minha tristeza;
Sei sorrir junto a uma criança, que por ignorância ou sabedoria sabe brincar na
pobreza.
Mas não sei o que é poesia.
Sei ficar triste ao ver um diamante valer mais que uma vila, que por não fazer
parte da burocracia é derrubada. Mais um diamante brilha;
Sei me agoniar ao ver um velho senhor carregar nas costas a riqueza da
burguesia.
Mas não sei o que é poesia.
Sei falar com os animais, sei que de alguma forma eles me escutam e sentem que
não sou uma alma vazia;
Sei rir com os mendigos desta tal nobreza e sua patifaria;
Sei que não gosto de igrejas, porque me falam de amor, mas não abrigam em seus
grandes prédios os sem-tetos em extrema pobreza em uma noite fria;
Mas não sei o que é poesia.
Sei me revoltar com grandes empresários tendo dividas perdoadas, e vendo o
João da Silva perder sua casa, porque com o pouco dinheiro vem optando pela
mercearia.
Sei que na escola que passei apreendi a falar gírias e sei que são sempre chaves
para pegar carona para a delegacia;
Sei que soube respeitar os professores, mais pelo cansaço do trabalho preferia
vadiar pelos corredores pensando nos problemas da família.
Mas não sei o que é poesia.
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Sei que cresci vendo minha mãe costurar roupas caras para várias marcas;
Mas também sei que ela nunca foi a capa da revista;
Sei que aprendi com o pessoal do meu setor que quando se odeia o mundo, se
alivia na bebida;
Sei que vendo a hostilidade do meu patrão aprendi como devo levar a vida;
Mas ainda não sei o que é poesia.

CARVALHAES, Matheus.
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CANTIGA PARA MOER O VENTO
Por José de Castro
Não sou moinho – mas moo o vento.
E sigo ao relento – rápido feito corisco.
E assim, menino arisco, vida fora me arrisco.
Tiro a blusa– e abotoo a brisa.
Não vivo de ágio, sou moeda frágil,
De pouco preço e muito apreço ao vento contrário.
Feito verso quebrado, me reinvento.
E danço na melodia do sopro do tempo.
E prossigo sereno sem ser sério – pilherio.
Rio de coisas atoas - das quais me ocupo.
E não fujo do abraço das palavras,
Das quais sou amigo – e com elas nunca me intrigo.
E viro grão de trigo – desses de fazer pão de poesia,
Que lavra o verso ao inverso – e, travesso, o atravesso.
E cruzo a margem do rio. E rio e nado
Esse nada que é tudo – leito de desvario.
REVISTA BARBANTE - 177

E me deito à sombra da lua – no meio do assombro.
Visto a noite – com essa beleza tua.
Sou vasto assim como a campina – onde o poema pasta.
Crio carneiros de nuvens - e apascento estrelas.
Junto-me a otelos e quixotes – cavalgo o silêncio mórbido do planeta,
Cometa sem luz. E cometo poemas na madrugada – que ri de mim.
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CONJUGAÇÃO
Eu te crio,
tu me inventas,
nós vivemos.
Tu me ensinas,
eu te aprendo,
nós sabemos.
(José de Castro)
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CINCO POETRIX DE JOSÉ DE CASTRO
1.
leminski
vida pouca
vida muita
vida louca
josédecastro

2.
loucura suave
lua, lua
sem pedras
atiro-te versos
josédecastro

3.
desvario
verso pouco
brilho muito
crio estrelas
josédecastro
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4.
poeta louco
atiro luas
em versos
de pedra
josédecastro
5.
silent night
à luz da lua
vento sopra
canção triste
josédecastro
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CORONAVÍRUS
Esse tal de corona vírus
Veio mesmo para assustar
Começou na China
E veio de lá pra cá
Cuidado amigos
Pra não se contaminar.
Os idosos coitadinhos
Tem medo até de falar
Estão todos em casa
Sem poder nem passear
Tem horas que se irritam
Mas esse é o melhor lugar.
A maioria das crianças
Tão até sem estudar
Algumas com aulas online
Vamos ver o que vai dar
Espero que a escola
Volte logo a funcionar.
O mundo todo parou
Ficamos sem trabalhar
Teve gente que adoeceu
Somente de imaginar
Vamos pedir a Jesus
Pra essa pandemia acabar.
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Todo cuidado é pouco
Para o vírus não pegar
Pois ele é contagioso
E fácil de se espalhar
Então o melhor remédio
É mesmo se isolar.
A máscara é um acessório
Que não podemos esquecer
Não fique de casa em casa
Para não adoecer
Tomando esses cuidados
Vamos o vírus combater.
É a vida que tá em jogo
Não podemos vacilar
Evite aperto de mão
Abraço nem pensar
Vamos ter paciência
Isso logo vai passar.
Não esqueça o álcool em gel
Nem água com sabão
Respeite a quarentena
Evite aglomeração
Vamos ser conscientes
Que remédio não tem não.
Celenice Nunes de Farias Lima
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Madame exuberante
Lá vem ela, senhora excêntrica, daquelas que chegam arrasando.
Pouco lhe importa opiniões, egocêntrica;
Chama atenção, do colorido abusando.
Lá vem ela, musa das cores!
Exagero vivaz, com seu vestido rodado.
Por onde passa desperta amores com seu perfume floral adocicado.
Ela mistura os diversos tons de rosa, o branco dos lírios, o vermelho do cravo; o
roxo da hortênsia, da violeta glamourosa.
Pétalas delicadas em alinhavo.
Nada de bege e preto; ela é sistemática!
Desfila vida, roupagem extravagante; tez veludo, essência aromática; a Prima
Vera, madame exuberante.
Claudia Lundgren
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Doces beijos
E hoje somos saudade...
Daqueles beijos me lembro!
Romantismo de setembro,
Do gosto, quanta vontade.
O dulçor da brevidade,
Do bombom, do brigadeiro,
Do açúcar de confeiteiro.
Ficou na boca o teu gosto, e hoje só resta o desgosto do morto amor, vil cruzeiro.
Claudia Lundgren
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Bolinho de chuva açucarado
Grão de amor lançado em meu solo; alimento diário, presente da Vida; meu
morango carmim, a levo a tiracolo; bochechas rosadas, netinha querida.
Pão de mel a adoçar minha existência; uva rosada, da parreira, recém-colhida; do
botão de rosa, a textura e a essência, e a vivacidade da margarida.
Meu bolinho de chuva açucarado com canela e um chá no dia frio. Seu chorinho,
cântico encantado, remetendo-me a um passado tão longínquo.
“Eu fico com a pureza e a resposta das crianças”: a vida é bonita, basta ter leite
e afago; doce presente, dos filhos a lembrança, ainda pequenos, adormecidos ao
meu lado.
Claudia Lundgren
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GIRASSOL

Pétalas amarelinhas
Jeito cândido
Girando, girando, girando...
Em busca do sol
Buscando seu calor.
Gira girassol!
Girando, girando, girando...
O rosto para lá,
O rosto para cá,
Em busca do sol
Para o amor encontrar!
Clécia Santos

BOUGAVILLE

Rosa_primavera
Sorri, se abre
Irradia todo sol.
Clécia Santos
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SONHOS
De uma vida...
Efêmeras nuvens
Quando penso, finda.
Clécia Santos
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O pé de acerola
Acerola madurinha
Espalhadas pelo chão
Todo mundo quer juntar
Mas o dono diz que não
A criança vai pegar
Mas a dona grita não
Acerola vermelhinha
É de chamar a atenção
Lá no quintal do vizinho
Da para se juntar montão
Mas só pode entrar por lá
Quem tiver a permissão
Certo dia, uma criança
Pula a cerca para o chão
Apanhou muita acerola
Enchendo logo as suas mãos
Mas a dona quando viu
Gritou solta isso no chão
A criança muito triste
Foi abrindo logo as mãos
E soltando uma a uma
Foi caindo pelo chão
Apanhou! A cena foi muito triste
De doer o coração.
Cleide Paiva
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MEU PÉ DE GOIABEIRA
Lindo pé de goiabeira
O mais belo do pomar
Eu mi encanto com a sombra
Cada vez que passo lá
Tem também a sua fruta
Para gente saborear
Sua sombra bem copada
Os seus galhos a rastejar
Onde armamos um balanço
Para gente se balançar
Quase todos os domingos
Lá vamos nós aproveitar.
Do balanço a gente curte
A passarada a cantar
A festa na goiabeira
Todos vão apreciar
A beleza e encanto
Que há dentro do pomar
Cleide Paiva
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Onde tu estás
Às vezes eu sinto vontade
De ter teus lábios pra beijar
De acariciar teu rosto lindo
Teus cabelos macios afagar
Eu queria contigo abraçar
Sentir o calor de teu corpo
Ouvir bem baixinho tua voz
Ver teu sorriso estampado
Às vezes sinto um desejo
De ler teus pensamentos
Que guardas na memória
Ser o desejo mais insano
Mas não estás aqui agora
Nem eu sei onde tu estás
Sei que é em algum lugar
Queria tanto contigo ficar
Daniel Bezerra
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Quando
Quando chegar sem nada dizer,
e se eu permanecer em silêncio,
por favor, entenda que só quero
estar perto de você e nada mais
Se tiver com vontade de chorar
vou deixar a emoção me levar
Deixe que as lágrimas venham
não sei esconder meu pranto.
Se notar que estou muito triste,
Deixe que a tristeza se esgote
em mim, entenda que para você
eu nunca precisarei fingir.
Quando eu te sorrir, abrace-me carinhosamente e diga que me
ama e que me fará o cara feliz
de janeiro a janeiro nesta vida.

Daniel Bezerra
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Sublime amor
Amor, palavra bendita e singela
Que dá certa nossa vida tutela
Alimenta, com seu calor vigor
Pureza, com lirismos e fulgor
Amor e ternura afago e emoção
Força que desnuda toda a razão
Raio de luz e estrela que me guia
Sentimento que sentido nos dia
Amor, força suprema e colossal
lntenso fogo devastador da alma
Pulsa no meu peito amor divinal
Amor sublime, puro tão abissal
É lenitivo que cura a dor da alma
Um sentimento puro e sublimal
Daniel Bezerra
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Escrever é tecer com a Palavra
e com o coração...
compor um tecido sem muita emoção,
com muita paixão
sem recordação...
É traduzir em amor e lágrimas,
em labor- um milhão de páginas
de partidas...
idas e vindas...
Nas contramãos
So-bre-vi-vidas.
É tanta sensibilidade e alegria
Num olhar disperso...
Mas, atento.
que chega a ser sangrento
quanta injustiça não se conta
Tamanha dor da escrita.

Poetisa: Edilene Oliveira da Silva Feitosa
(Professora da Educação Básica, Escritora por amor e Poetisa sem favor... eis o
meu labor!)
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BAILARINA
Sapatilhas nos delicados pés
Ritmo roendo seu lindo corpo
Vestia-lhe a delicadeza da roupa
Segura a barra a conter sua leveza
Move-se ao vento tal borboleta
A colorir o espaço que a recebe
Equilibra-se na ponta, tal flamingo
Róseo em sua observação matinal
Gira, rodopio fugaz de beija-flor
A magia ocupa espaço neste bailar
Sapatilhas surradas, pés castigados
Alma leve em um coração aos saltos
Ela se perde na sombra coletiva
Logo se destaca levitando ritmada
Todos se alinham à música clássica,
Reverbera hipnotizando movimentos
Se agitam e seguem regras e gestos
Baila o ritmo embalada em crepom
Rosa, seu frufru ondulado a ritmar.
O coque na cabeça e seu pescoço
Emolduram, decifrando a bailarina
Finda a aula, enxuga o suor e corre
Há tanto a viver em ideias a bailar.
EDITH VARGAS 12/9/2020
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POESIA É...
A poesia habita na mente nua
Se apossa abrupta da luz da lua
Transmuta tuas lutas em versos
Veste amor surrado em excesso
Há poesias de amores secretos
Histórias tristes, seres decreptos
Adoça anáforas poéticas, assim
Num ritmo estético sem fim
São vísceras que caem à mesa
Em tristes versos de total aspereza
Ofusca olhares pelo amargo deixar
Àquele que Deus esqueceu a amar
O coração derrama seu negro cálice
De vermelho sangue sobre frio ápice
Enquanto dados ainda rolam sós
Será perder o tudo e ser nada após
Poesia é vida a brincar com verdade
Contigo, sou felicidade e eternidade
Trazes letras presas a ti em harmonia
Outras vezes, versos traduzem agonia.
Vidas sem rumo são tuas prediletas
Amores fugazes e histórias secretas
Fazem a pena bailar bem de mansinho
Agasalhando amor e criando ao ninho.
EDITH VARGAS 05/9/2020
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TOTAL
Essa boca que quase enlouquece
Que me beija enquanto adormece
Me pega de jeito e me desmonta
Me pede carícias enquanto nego
Cobra-me ida e volta da roda viva
Enquanto a vida que encheu de fel
Pinga, delicada, esse medo secreto
Do transbordamento da esperança morta
Que marca da pele até os ossos
Desgasto a vida neste torturar
Medo de amar, recuso este amor
Enquanto o desejo me revela nua
E na recusa torna-me doce amante
Retira as roupas e oferece a boca
Me lanço ao mar da luxúria e nado
Bravamente nos lençóis de linho
Branco, a cobrir nossa arena-paixão,
Transbordamos carícias e sonhos.
No compasso do amor resta o cansaço
Somos pagões num ritual cigano
Música, ritmo, vinho tinto e bailado
Acredito ver este vazio então renascer
Exorciso meu adeus ao triste final
Pego meu corpo e o levo pra longe
Mas meu coração ainda pulsa por ele...
Nesta paixão que é total escravidão.
EDITH VARGAS 10/9/2020.
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CASAMENTO
O piano tocou tão valente,
A fila move-se lentamente,
Noivos flutuam sob as notas.
A marcha nupcial clama união
Noivos em júbilo de amor
E neste tapete, tecendo passos
Desfilam os cúmplices em pares
Sorrindo, abençoam esta história
Vestida de neve e flores, a noiva
Transborda paz aos que a miram
Neste belo semblante, há paixão
Corações felizes estão alinhados
Mentes decididas a firmes seguirem,
Unidos por toda uma existência
Que escolheram juntos desbravar
De peito aberto sentem-se prontos
A colorir novos caminhos a seguir
Amar é viver com a linguagem
Da alma, que vive deste amor
Viver este amor além das vidas.
Regar e cultivar floridos porquês
Amar e viver superando o destino.
EDITH VARGAS 18/9/2020.
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SONHEI COM VOCÊ
Esse teu sorriso,
Tira meu controle.
É amor aflorando,
O céu flui cor-de-rosa,
Meu sangue borbulha,
Suspiros de desejos
Quero teu rosto no meu,
Esses lábios me chamam,
Beijos sempre desejados,
Braços enlaçam meu ser.
Somos como abelhas,
Vestidos de puro mel.
Nosso desejo explode,
Tal rolha em pressão,
Libera bolhas de paixão ,
Corpos desalinhados,
Roupas jogadas no chão
Caricias muito ensaiadas
Garras, afiadas, prendem,
Sua presa que se entrega.
Há orgasmos interrompidos,
Mordiscos vampirescos.
Nada é proibido, tudo é amor.
Acordo em total torpor.
Sonhei que nos amávamos.
EDITH VARGAS
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O mundo da gente e o mundo dos animais
Eliete Marry
Ester, menina serelepe
Colore seu mundo
De amor pelos animais
Seu universo é cercado
De galinhas, pássaros e gatos
Borboletas, vacas e patos
Formigas, ovelhas e cavalos
Essa menina serelepe
Nos seus sonhos cria
Girafa, leão e até elefante
Diz que é amiga de todos
E que seu coração mesmo pequeno
Cabe bichos de todos os tamanhos
Até mesmo o valente do Zangado
Que certo dia deixou seu rosto arranhado
Mas a menina disse que mesmo ferida
Seu coração já está massageado
Zangado é um cachorro
Que neste dia estava muito chateado
Ester, aprendeu a lição
Tem momentos que pessoas e bichos
Também precisa ficar só
Às vezes querem apenas descansar
E a gente mesmo amando
Tem que esperar a hora de ninar!
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Evandro Reis é graduado em Letras Espanhol pela Universidade Federal de
Sergipe (UFS) e pós-graduando em Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa
e Língua Espanhola pela Faculdade Venda Nova do Imigrante (FAVENI). Foi
aluno pesquisador de diversos programas institucionais (PIBIC, PIBIX e PIBID),
trabalhando com questões vinculadas ao ensino-aprendizagem de língua espanhola,
música e cultura hispânica e identidades sociais de gênero e sexualidade. Escreve
poemas esporadicamente, isto é, quando a poesia sangra na alma. Contato:
espanolufs.evandro@gmail.com.

ABRAÇO DE ADEUS
Finalmente, chegou o grande dia.
A ansiedade, minha companheira indigesta,
Fez-me companhia na noite anterior.
O sono se afastara de mim.
Era o prenúncio do fim que me atormentava.
O fim de nós.
No tão sonhado dia, “te eché de menos”.
Uma saudade imensurável irrompia meu coração
A tristeza já batia à porta
Mesmo sendo aquele o dia mais feliz da minha vida.
Chegou a hora.
Olhava para a multidão ali presente, e nada, você não estava.
Passavam-se as horas.
Mais uma vez, te procurava, e nada.
Chamaram-me.
Não era você, não estava presente.
Segui.
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A cada passo que eu dava, meu coração se comprimia, doía.
Segui.
Chamaram-me outra vez, olhei para o lado.
Era você, sim, era você.
Sentimento agridoce.
Meu coração enfim se alegrou
Mesmo sabendo que, em poucos minutos, voltaria a se entristecer.
As lembranças do que um dia fomos, ou achei que fôssemos,
Não me fizeram enxergar mais nada além de você.
Segui.
Todos ali esperando para parabenizar-me
Mas era você o que meus olhos procuravam.
Já com os olhos cheios de lágrimas, te abracei e chorei.
Naquele abraço de alguns segundos
Senti-me protegido pela última vez.
Última vez que sentiria teu cheiro
O calor de teu corpo, o som de tua voz.
Era a última vez, uma despedida anunciada.
Era o abraço de adeus...
(Evandro Reis)
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O CANTO DO SABIÁ
Fátima  Leite
Lá longe, de um tempo tão distante,
O vento sopra um som esvoaçante.
Que traz saudade, que traz vontade,
De voltar à minha infância exuberante.
Infância alegre, maravilhosa,
Permeada de brincadeiras,
Rodeada de plantas, de rosas,
Que hoje deixa minha alma saudosa.
Um som de outrora
Chega- me agora,
Não sei se é dali ou de acolá,
Só sei que é o canto de um sabiá.
Lança-me no peito
Recordações de a fora,
Doce melancolia
De uma alma que implora,
Para voltar no tempo,
De dias tão felizes.
Meros lamentos...
Somos eternos aprendizes
E o tempo não volta atrás.
Caminhemos então a nossa estrada
E deixemos os lamentos para trás...
Todavia em nossas lembranças,
De nossa querida infância
Não nos esqueceremos jamais!
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DEIXEM QUE AS PALAVRAS FALEM
Fátima Leite

                

Deixem que as palavras sejam ditas,
Que as frases sejam escritas,
E que se mostre da alma
O sentimento que dela emana...
Por que tolher uma voz
Que ecoa?
Cortar pelo tronco
Uma raiz boa?
Deixem a poesia voar
Pelas asas do vento,
E enquanto lamento
Se multiplicar em luz,
Pois essa reluz
E cura qualquer dor,
Seja de onde for...
O mundo precisa de poesia,
E para se crescer nessa maestria,
Não precisamos deixar de ser humanos.
Quando isso acontece, lamentamos...
Em qualquer profissão, sabemos
Precisamos de competência,
Ao nosso Deus, subserviência,
Ao ser humano humanidade,
Coisa que pouco se vê
Nessa contemporaneidade.
E enfim, em nosso planeta,
Falta uma pouco usada palavra
Que apenas através de atitudes
Podemos ver confirmada:
O amor!
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MINHA BONEQUINHA ALZENIR
Fátima  Leite
Era só uma cabeça
De uma boneca travessa,
Com cabelinhos de franja
E bochechinhas cor de laranja.
Cabelinhos lisos,
Que eu penteava
Todos os dias,
Pois eu a adorava!
Mas no lugar onde a encontrei,
O seu corpo não estava.
Então tive que inventar
E com habilidade procurei criar.
Completei-a com um tecido
E lhe dei o nome de ALZENIR.
Pois o seu lindo rostinho,
Estava sempre sorrindo para mim.
Seus lindos dentinhos
Sempre a mostrar.
Seus braços abertos
Para me abraçar.
Eu nem imaginava
O que iria acontecer,
Que algum dia em minha vida,
Eu iria lhe conhecer!
Dedico esse poema à escritora e poetisa Alzenir Araújo, minha amiga de coração enorme e
alma generosa.
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A ETERNA CRIANÇA QUE HÁ EM MIM
FÁTIMA LEITE
Adoro comer doces, muitos doces,
Todos os tipos de doces, até os de alfenim.
É o meu paladar de criança,
Da eterna criança que há em mim...
Brinco com meus animais
Abraçada pelo chão.
Os felinos são especiais,
Esses eu amo de paixão!
Gosto de ficar em meio às flores,
No meio das plantas
Das mais variadas cores,
Ah! Como são de mil esplendores...
Em toda a minha vida
Vivi entre crianças,
Por elas me sinto querida
Tenho belas lembranças.
Se algum dia eu tiver
Que ir pra longe delas, não tem jeito:
Vou vazia, não será meu verdadeiro ser.
Meu coração irá apertado no peito...
Quando um dia eu me for
Quero ir Senhor Jesus, para um lugar
Cheio de crianças ao meu redor
Onde eu possa continuar a brincar.
Brincar como criança, como realmente sou
Entre seres que sabem dar o verdadeiro amor,
Amor sincero, leal e verdadeiro,
Quem dera se as crianças energizassem o mundo inteiro!

12 – 10 –2020
Que o mundo nunca consiga matar a minha essência de criança que nasceu comigo e me acompanha até
agora.
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MANHÃ DE SETEMBRO
Naquela manhã
Logo cedinho
Queria eu sentir
Sentir de pertinho
A mãe natureza
Com todo carinho!
Que maravilha
Tantas florzinhas
Todas exalavam
Cheiros fresquinhos
E eu me deliciava
Por todo caminho!
Vi as borboletas
Felizes a dançar
Lindas coreografias
Próprias do lugar
E flores alegres
Elas a cortejar!
O sol brilhava
Com todo fervor
Fazendo espalhar
O lindo esplendor
Pássaros a cantar
Canções de amor!
Em êxtase fiquei
Com tudo que via
Cenas observadas
Minutos de alegria
Natureza é encanto
Nos energizar o dia!
Profª Fatuca Silva - 2020
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ACORDEI...
Cheia de sonhos
Queria ser flor
De um belo jardim
Exalando só amor!
Queria ser versos
Da bonita poesia
Ou simplesmente prosa
Com encantos e magia!
Ser feito o “belo”
Que transmite ao olhar
Aquilo de tão especial
Que faz o poeta encantar!
Ficar feito passarinho
Voando pelos caminhos
Contemplando os lugares
Distribuindo só carinhos!
Fatuca Silva - 2020
Parafraseando com a amiga Ira Rodrigues!
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O Flamboyant
Linda árvore
Toda florida
Flores bonitas
Bem coloridas!
Dizem que veio
Lá de Madagascar
Essa coisa bela
A nos encantar!
Acácia-rubra
Encantadora
Sombra atraente
Acolhedora!
Como flamboiã
Conhecida também
A paisagem com ela
A natureza faz bem!
Fatuca Silva - 2020
Descrevendo imagem!
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POEMAS DE FRANCY LILIANA DÍAZ ROZO (COLÔMBIA)

AMÉMONOS
Cierra la persiana del desprecio
Camina hacia mí como guerrero
Rompe con besos la noche del olvido
Y teje un arcoíris de suspiros sobre mi sueño de palomas.
Juntos hemos venido empuñando la bandera del amor en tiempo de odio
Y hoy amor, me urge que me pongas alas
Desde hace varias noches he sentido el horror de la muerte asomado en el balcón
Y me he llenado de valor recordando nuestras consignas revolucionarias.
Cántame aquella canción de esperanza mientras desapuntas mi blusa
Bésame los ojos mientras ajustas suavemente mis senos
Borra de mi memoria el miedo de las tierras arrasadas.
Cambia las ráfagas de fuego por bombardeos de besos
Hazme una emboscada de caricias
Y mina mis entrañas con tus ancestrales líquidos
Acribilla mi soledad con tu presencia de acuarelas.
Hazme el amor en la trinchera de esta cama de pétalos
Mientras un aguacero interminable moja los techos de barro
Y yo imagino verte sonreír con la humedad de los tejados.
Amémonos amor
En tiempos de guerra
En esta patria desgarrada
En la que el amor …
		

aún resiste.
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POEMAS DE GIGIA TALARICO (Chile)

Amazonía

La tierra llora
El ataque
la herida de muerte
del río que vuela
del basto mar verde
y de sus hijos calcinados
La tierra llora
la necia ceguera del hombre
su codicia mercantil
su inercia interesada
su avara miseria
del alma
la tierra llora el ataque
del fuego del hombre
Y nosotros
solo semillas
de la amorosa madre
la herida de muerte
la tierra
la madre
clamamos por la vida
que nos están quemando

Amazônia

A terra chora
O ataque
a ferida de morte
do rio que voa
do vasto mar verde
e seus filhos carbonizados
A terra chora
a néscia cegueira do homem
sua ganância mercantil
sua inércia interessada
sua avara miséria
da alma
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a terra chora o ataque
do fogo do homem
E nós
apenas sementes
da amorosa mãe
a ferida de morte
a terra
a mãe
clamamos pela vida
que nos estão queimando
(Tradução: Christina Ramalho)

Confinamiento
Sonidos
Rompiendo intermitentes
el momento
un celular
una pantalla
una captura
inmóvil para siempre
Una falsa caricia
esa voz
omitiendo las calles
una paz que no es paz
un presagio
una amenaza
y cada tarde
muere un dios
abandonado a su suerte

Confinamento
Sons
Rompendo intermitentes
o momento
um celular
uma tela
uma captura
imóvel para sempre
Uma carícia falsa
essa voz
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omitindo as ruas
uma paz que não é paz
um presságio
uma ameaça
e a cada tarde
morre um deus
abandonado à sua sorte
(Tradução: Christina Ramalho)
Miedo ll
Huye este verano
de tardes grises
y lluvia mansa
de misteriosas
cábalas cautivas
Huye convertido
en un río
de miedo desbordado
Medo II
Foge neste verão
de tardes cinzentas
e chuva mansa
de misteriosas
cabalas cativas
Foge convertido
em um rio
de medo transbordante
(Tradução: Christina Ramalho)
Sobre a autora
Poetisa e ficcionista, nasceu em Santiago, Chile, e estudou Arte (França), Literatura (Suécia) e Educação Universitária
(EUA). Viveu vários anos na Bolívia, onde publicou oito livros de histórias infantis e um romance para jovens. Nessa
categoria ganhou o Premio Nacional de la Reforma Educativa, (1997), publicou um romance em 2010 e em 2012
publicou El espíritu de la palabra (Proa - Argentina) e colaborou com aquela revista argentina por 8 anos. É responsável
por algumas antologias do gênero e sua obra é lida em escolas, faculdades e universidades. Publicou os livros de
poemas, Ángeles de fuego (2001), Púrpura (PLURAL 2008), com os quais obteve algumas menções (Itália, Argentina
e Junín País), La manzana dorada (PLURAL 2013), com o qual ganhou o Primer Premio Municipal de Poesía 2013
e o Premio Único Nacional Dante Alighieri versión Poesía 2014. (Melhor livro de poesia publicado naquele ano no
país), e Grietas del tempo (2020), que é uma coedição de Prosa, da Argentina e de Andesground, Chile. Está presente em
várias antologias de poesia na Bolívia, Argentina e Chile, e também em antologias narrativas e algumas de microficção
(Brevarius, Lilian Elphic, Microficcionistas Bolivianos, Microficcionistas pandemicos). Tem um livro de poemas ainda
inédito. Recentemente, junto com um grupo de amigos, criou a página de poesia Poetas del Mar Interior de América.
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Começar de novo: juntos somos fortes
Graça Venâncio
De repente olhei para os relógios, calendários, fui me atrapalhando algumas vezes.
Algumas vezes respondi rápido a pessoas e demorei a responder a outras vezes, ou achei
melhor o silêncio.
Reaprendi com outras pessoas, outras gentes outras culturas e outros povos.
Escutei os pássaros cantar, cachorros latir e me identifiquei com os animais que sofrem.
Aprendi que o exemplo engrandece a alma e que o escritor tinha razão só se ver bem com o
coração
Com outra escritora que na primavera pode-se deixar cortar, mas voltar sempre inteira.
Separei presentes e cartões.
Aprendi em confiar desconfiando
Nada de admitir líderes que não tem responsabilidade com a vida
Apenas quer muitas idas a hospitais e cemitérios.
Nada oferece para os que querem aprender
Sei que más energias conduzem péssimas energias
Aprendi que para alguns sou difícil
Então evitar para que não se lembre das inúmeras vezes que fui fácil
Que tem gente que gosta de restos
Rezei por tantos outros.
Minha mãe tinha razão não acredite em quem é falsa.
Rezei para Nossa Senhora com tantos nomes, mas sempre será Maria no meu coração e
minha mente.
Biografia
Graça Venâncio - Professora da Universidade Federal do rio Grande do Norte (UFRN), Mestre
em Administração Pública pela EBAP/FGV, Especialista em Turismo pela CEPEME/SUDENE
em Metodologia da Pesquisa pela PROEX/UFRN, Experiência em consultoria no SEBRAE/
RN e SEBRAE/PB. Trabalhos científicos sobre turismo e cidadania, mercado de trabalho,
hotelaria e cidadania. Trabalhos publicados como escritora em jornais e revistas literárias.
Artesã. Colares e pulseiras e peças em tricô.
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SER CRIANÇA É...
(Isinha Loraf)
SER CRIANÇA É SONHAR ACORDADO
E DORMIR NA CERTEZA
DE QUE AMANHÃ NO
FAZ DE CONTA IREI VIAJAR.
SER CRIANÇA É BRINCAR
E NA BRINCADEIRA TÃO
SÉRIA, ENTENDER O MISTÉRIO
DE SER FELIZ E IMAGINAR.
SER CRIANÇA É PERDOAR, NÃO TER RANCOR
É TERMINAR DE BRIGAR E AINDA
COM LÁGRIMAS NOS OLHOS SORRIR
E NOVAMENTE BRINCAR.
SER CRIANÇA É NÃO TER VERGONHA
DE FALAR O QUE SENTE
NÃO IMPORTA O LUGAR
OU QUEM ESTEJA PRESENTE.
SER CRIANÇA É NÃO SE IMPORTAR
COM AS DIFERENÇAS, NA AUSENCIA
OU NA PRESENÇA, SORRIR NA
MESMA FREQUENCIA.
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A ALAMP em minha vida
Eu caminhei por entre as letras
Buscando sua harmonia
Brinquei com elas, fiz tretas
E senti muitas alegrias
Mas senti que no caminhar
Muita coisa ressurgiu
Só me fazendo relembrar
Das coisas que escrevia
E de tanto que recordava
Muito mais lembrar queria
Continuei na estrada e um dia
Sem nem sequer desconfiar
Que logo, logo encontraria
Nessa minha caminhada
alguém que me apresentaria
À ALAMP e sem retardar
Ligeiro eu me engajaria
Para junto de seus membros
Caminhar cheia de alegria!
Janycley Fonsêca
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SAUDADE
Minha saudade é raiz do que sinto
estando longe de você, raiz do meu querer...
Pra reviver nossos momentos mareados de felicidade!
Raiz é o meu sofrimento
quando em meu peito transborda
o vazio da sua ausência minando de dor minha existência...
A raiz dos meus sentimentos busca nosso reencontro com os olhos marejados
tentando reencontrar minha alegria, nessa tristeza enraizada nas lembranças...
E enquanto seco os olhos sentindo na boca o gosto da lágrima escorrida , vejo-o
aproximar-se...
E assim a raiz das minha lembranças resgata do fundo do meu ser, a felicidade
escondida, restabelecida por sua presença.
Janycley Fonsêca
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Desencanto
Olhar perdido no horizonte
Desânimo aflorando a alma
Sentença de morte ao alcance
Coração acelerado e sem calma.
Olhando lá longe, a vida
Se esvaindo em meio ao nada
E no choro desilusão contida
Dessa alma insana desarvorada.
Ao redor a dor é uma constante
Devastando o ser angustiado
Perdendo essência à cada instante
Desse ser existente perambulante e pálido!
Janycley Fonsêca
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O jardim do príncipe

Perto dela,
um caminho sinuoso de pedras, árvores, flores...
Uma pracinha com frondosa amoreira.
A casa, distinta, é inconclusa, mas o jardim é do príncipe.
Lançar vida sobre os sonhos é árduo. Em surdina,
um argueiro latejante grita o meu nome.
A luz invade a ramagem.
Casa com jardim é
o lugar mais lindo do mundo.

Jean Sartief
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Ninho

O pássaro,
que não cantava,
fez a morada.
Para trás,
frágil galho diante dos olhos.
O rumor das asas.
A primeira madrugada...
Afigura-se a certeza
de sempre tentar.

Jean Sartief
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Clausura entre flores

Do lado de fora, bromélias
dos Reis Magos.
Do lado de dentro, olhos estremecidos.
Estar longe
é um caminho impossível
quando se sabe o caminho de volta.
Esse desespero
de pouca lucidez é necessário entre verdades desveladas.
São as ipoméias, cheias de pássaros,
que trazem uma esperança tardia.
Andei tanto à procura que não sei mais viver sem
distâncias.

Jean Sartief
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Epifania
(João Paulo)

Todas as vezes em que eu for falar de amor
Direi que ele tem a imponência daquela rua
Nua e revestida pela água da chuva

Que ele é quente como aquela noite que se declinou
Ao nosso primeiro abraço
Que ele é como versos

Livres

Testemunharei que caminhamos sobre eles
Que vale a pena apressar o passo
Sobretudo se for para dividir o mesmo guarda-chuva.

Ah! Lembro-me como se fizesse
Ainda hoje, aquele dia
O sabor de sua boca
A segurança de sua mão
A coragem do seu abraço

A vida se apoderou de mim
Manifestou-se em seu sorriso
No silêncio dos seus olhos fechados

Fez-se casa
Abrigou-me
Fez-me ficar
...
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As pedras
Há uma pedra no meu caminho
Na verdade, várias
De todos os tamanhos
No meu caminho
Há muitas pedras
Aquilo que me cala
Aquele que espanca
O que recolhe meus sonhos
E diz o lixo que são
Há pedras no caminho
A dor que sangra
O sangue que talha
Seco
Me impede de seguir
E sempre há pedras no meu caminho

Jocy Marinheiro
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MEMÓRIA FALADA
Minha palavra
Sem rumo
Hoje te visita
Abraça - chora - canta
Te diz a saudade
Memória falada
Sentida
Os versos
Voam - ficam - nadam
E eu, poeta solitária
Te digo: Lar? Não há.
Jocy Marinheiro
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DE LÁ
Aqui jaz a memória
De quem deverias ser
de lá o rancor
Abraça o tempo
Corrói as lembranças
Risos, beijos, cantos esquecidos
De lá a ausência
O sentir envenena
Dos corações saturados
Que aqui habita
De lá... Lá.
Jocy Marinheiro
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POEMA DE KELBER RODRIGUES DE SOUZA

MEMÓRIA

Onde estás?
És espelho da minha alma,
Que reflete a mais nítida imagem,
Do meu ser.

O que faz?
Andas cansada, fatigada,
Tens pensamentos distantes,
Perdidos no tempo.

Aonde queres ir?
Já que não consegues transportar,
O cansaço que levas contigo,
Na distância da saudade.

Quão estranha és?
Estás dentro de mim,
E com teu reflexo me rendo,
Numa sede sem fim.

Aracaju, 03 de julho de 2020
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				REVERDECER

					Lúcia Eneida
Reverdeço-me com a primavera.
No pergaminho da minha face,
Traço, em cada ponto, meus anos dourados.
Não esmoreço,
Faço!
Nesta boca rasgada, dou voz aos meus sonhos.
Com estas mãos calejadas movimento o mundo.
Na prata dos meus cabelos retocados pelo tempo,
Vejo amadurecimento.
Dispo-me!
Revigoro na seiva ardente,
Pulsando o sangue do amor
Fecundo e infinito.
Vivo!
luciaeneida@yahoo.com.br
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			CARTA A UM

POETA

					Lúcia Eneida
Sonho com o teu regresso, caro poeta,
Nas asas de um anjo azul,
Para ceifar a tristeza que arde em meu peito.
Diz-me, caro poeta, para que foste feito?
Para mostrar-me o elixir do amor,
Sanar a minha dor,
Matar minha saudade?
O tempo foi passando, poeta,
Rasguei teu poema
Entreguei-me ao samba
Caí na boemia, na falsa alegria ...
Deixo-te com tua obra literária, poeta,
Se a felicidade existe,
Deve estar no bico da tua pena
Fiquei sem fonte, poeta,
Nas cordas do violão
Saí ferindo a minha ilusão.
luciaeneida@yahoo.com.br
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		CALVÁRIO
				Lúcia Eneida
Ao vagar pela cidade na noite fria
O coração do velho poeta apaixonado
Afligia em seu peito a agonia
Recordando o grande amor do passado
Lembrou dos doces beijos na primavera
Revendo o casarão carcomido pelo tempo
Foram duros e longos os anos de espera
Hoje restou-lhe o doloroso lamento
Quisera ele ser uma criança
Linda e inocente como um lírio
Para regozijar-se de esperança
Suas brincadeiras da meninice
Transformaram-se em triste martírio
No imenso calvário da velhice
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VARAL DE EMOÇÕES
Dia bonito
Sol brilhante
Nuvens brancas
Pareidolias bailam
Crianças brincam
Cantam, dançam
Encontram amigos
Emoções fervilhando
Limpeza interior
No pequeno varal
Estendo algumas emoções
Polvilhadas de tristezas
Mágoas e mal querências
Irei recolher
Apenas as brilhantes
Limpas
Sem poeiras
Com brilho no olhar
A vida irei celebrar
Meu pequeno varal
Varal mágico de emoções
Segredo do bem viver
Ser feliz
Encantando corações
Luciene Avanzini
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CRIANÇA DIAMANTE
Contempla o horizonte
Ao longe, belo Monte
Flores
Multicores
Pássaro a cantar
Magia da natureza a encantar
Interioriza seus sentimentos
Busca explicações
E argumentos
Nada de “NÃOS”
Sem explicação
Sua beleza é infinita
Sua bondade bendita
Anjos encarnados
Para o mundo transformar
Ensinando-nos a cuidar e AMAR.
Luciene Avanzini

REVISTA BARBANTE - 231

PRIMAVERA: PRESENTE DE DEUS!
Brisa matinal
Melodia sem igual
Canteiros floridos
Frutos proibidos
Vem a voz da alma
Acalma...
Perfuma o dia
Exala uma bela melodia
Pensamentos alados
Voam nos raios dourados
Sublima sentimentos
Transforma-os em alimentos
Rosa-dos-ventos dança
Esperança
Floresce a poesia
Infinita alegria
Perfuma pensamentos
Bons sentimentos
Espetáculo natural
Escultural
Sol aquece
Vida acontece
Flores encantam
Pássaros cantam
Espetáculo da Criação
Acelera coração
Faço uma oração
Gratidão
Deus é presente
Feliz daquele que O sente!
Luciene Avanzini
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MINHA VIDA É UM ARCO ÍRIS
Magaly Holanda
No campo da vida...
Planto flores.
No jardim da inclusão...
Planto amor.
No jardim da família...
Planto cumplicidade.
No jardim da amizade...
Planto fidelidade.
No jardim da profissão...
Planto compromisso.
E é por isso, que no meu caminhar colho flores,
Delas faço minha felicidade...
Minha vida é um arco íris, tem flores de todas as cores.
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GRATIDÂO
Magaly Holanda
Eu fico pensando
Nas mudanças do mundo
Com o sentimento profundo
De amor e gratidão...
Gratidão de ter saúde,
De ter liberdade,
Por não estar na cidade.
De ver na natureza
Minha felicidade
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POEMAS DE MARGARITA BUSTOS C. (Chile)

Dios no te salvó María

El mundo se encoge contra viento y marea
perdida estoy
perdida estás
Dios no te salvó María,
Mercancía peregrina senderos sol
senderos luna
vacía en desgracias
vacía en la razón del equilibrio
si no creyera en el delirio
si no creyera en la esperanza

Dios no te salvó María

El señor es contigo
los rituales serpentean a sol y a sombra
perdida estoy		

perdida estás.

Maldita eres entre todas las mujeres
en la especie humana
el cuerpo no es un envoltorio
corpus negado
cuerpo usurpado
body bendecido
cuerpo fragmentamos
corpus santis amordazan
secuestrado violado
body repraesentare
santo cuerpo arrodillas
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clitórico en revoluciones

Dios no te saldó María

Bendito es el fruto de tu vientre
útero eterno por los días de los días de los días
por las regiones terráqueas, isleñas, marinas
mientras bocas gimen y tu vuelo se extingue en la noche

Santa María Madre de Dios
Santa Victoria
Santa Libertad
Santa Bruja
Mater dei
Ora pro nobis peccatoribus
Por los históricus patriarcálibus
Que habitan entre nosotr@s

Ahora y en la hora de nuestra vida consciente
Las voces de las diosas han despertado.

Deus não te salvou Maria

O mundo se encolhe contra vento e maré
perdida estou
perdida estás
Deus não te salvou Maria,
Mercadoria peregrina trilhas sol
trilhas lua
vazia em desgraças
vazia na razão do equilíbrio
se não acreditasse no delírio
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se não acreditasse na esperança

Deus não te salvou Maria

O senhor é contigo
os rituais serpenteiam a sol e sombra
perdida estou

perdida estás

Maldita és entre todas as mulheres
na espécie humana
o corpo não é um invólucro
corpus negado
corpo usurpado
body abençoado
corpo fragmentamos
corpus santis amordaçam
sequestrado violado
body repraesentare
santo corpo ajoelhas
clitórico em revoluções

Deus não te pagou Maria

Bendito é o fruto do teu ventre
útero eterno pelos dias dos dias dos dias
pelas regiões terráqueas, insulares, marinhas
enquanto bocas gemem e teu voo se extingue na noite

Santa Maria Mãe de Deus
Santa Vitória
Santa Liberdade
Santa Bruxa
Mater dei
Ora pro nobis peccatoribus
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Pelo historicus patriarcálibus
Que habitam entre nós.

Agora e na hora de nossa vida consciente
As vozes das deusas despertaram.

(Tradução: Christina Ramalho)

Nota: O poema “Dios no te salvó María” pertence ao livro inédito Pensar(nos) y otras insurrecciones.
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Emecê Garcia é poeta, contista, filósofo, professor formado em Letras e pós-graduado
em Literatura Brasileira pela UFRN e criador do Novo Estilo Literário denominado de
TRITROVIN.

BAÚ DE MISTÉRIO
(POEMA NO ESTILO TRITROVIN)
I
Baú de mistério
Tudo começou;
A felicidade
Na luz que brilhou...
É certo que a Santa
Que por sua oração;
Deu a Zé dos Montes
A sua indicação...
De fazer o castelo
Tal como capela;
Que fosse singelo
Belo que revela!
II
Pois recebeu uma luz
Lá da eternidade;
A voz que lhe deu
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Com muita humildade...
Tava no baú
Linguagem cifrada;
Qual criptograma
Relíquia guardada...
Em papéis surrados
Alfarrábios seus
No baú, guardados
Alados pra Deus!
III
E se fosse explicar
Não se entenderia;
Dentro do baú
Era só hipocrisia...
Rocha natural
Bastante adornada;
Em Pedro Avelino
A qual foi encontrada.
Pedra de calcário
E símbolos gregos
De tal visionário
Relicário de apegos...
IV
Um detalhe incompleto
Da vida de Zé;
Que mostra seu livro
Para quem quiser...
Orando pra Cristo
Pede-lhe benção;
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Que quando crescesse
Fizesse sua oração.
Porém sempre orando
Por cima dos montes
Seguia pregando
Mostrando suas fontes...
V
Pois queria que a su’alma
Só viesse a gozar;
O seu verbo do eterno
Nas coisas para amar.
- “Meus irmãos, a pedra,
É pra respeitar;
Mesmo que perguntem
Eu não sei explicar...
Do livro segredos
É o ar, toda terra
Montanhas sem medos
Rochedos sem guerra!”
VI
Veja o seu castelo
De nobre visão;
Nordeste mais belo
Em pleno Sertão.
Em que o visionário
Só sonhou em fazer;
Futuro sacrário
Pra guardar e viver.
Relíquia pra vida
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Em grandeza de arte;
Para ser esculpida
Subida além Marte!
VII
Antonio Barreto
O tal Zé dos Montes;
Grande precursor
De todas suas fontes.
Na visão que teve
Com Nossa Senhora;
Constrói seu Castelo
É onde hoje vigora!
Que a Santa enseja
Só por via da luz;
Que pediu sua igreja
Benfazeja Cruz!
VIII
Era caminhante
Fazia missão;
E como um romeiro:
Um Frei Damião.
Foi em 13 de agosto
E lá nos anos quarenta;
Aos seus oito de idade
Com seu sonho intenta...
E sem cores extintas
Então nasce o plano;
No bairro das Quintas
Tintas nenhum engano.
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IX
Um subterrâneo
Que fez lá em Igapó;
Seu castelo instantâneo
Foi deixado ao pó...
São treze visões
São treze lugares;
Natal com senões
E bastantes olhares...
Serra dos Cablocos
Em Pedro Avelino
Xingado por loucos
Poucos sem destino...
X
Só em Sítio Novo
Na Serra Tapuia;
São Tomé, renovo
Deu banho de cuia...
Eram 13 torres
Mas tem mais de cem;
São todas apontadas
Muito acima do além...
Bernadete, velas,
E Santa de Lourdes;
Estão nas capelas
Belas em virtudes!
XI
Porque foram onze anos
De muita labuta;
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Onde Zé dos Montes
Só viveu a sua luta...
E com mais de oitenta
Anos bem vividos;
Seus castelos, igrejas
Mundos divididos...
Tem Santa Maria
Não tem procissão;
Não tem romaria
Sorria nobre irmão!!!...
XII
Agora é ponto
De visitação;
Vem gente do mundo
Pra nosso Sertão.
E no nosso RN
É ponto turístico;
E vem todos os credos
Ateus até místico.
Convido a você
Aqui visitar
E se crer e quer ver
Ser Bom para Amar!
01/09/2020
Do Livro TRANS(INS)PIRAÇÃO EM POESIA PURA de Emecê Garcia, Editora MMO
Graf, SET 2020 – Natal/RN
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Tempo de pandemia
A porta que sempre tivemos a chave
Hoje não está mais em nosso controle
O sol da manhã que passa pelas janelas
É o que conseguimos ver nos dias de hoje.
Claro, não estamos presos
Mas também não estamos aptos para sairmos quando quiser
O que fazemos lá fora é apenas o necessário
Após isso voltamos para casa e é tudo do mesmo jeito, sabemos como é.
Lua, estrelas, sol, nuvens
Aqueles que tem a possibilidade de ver em suas casas, conseguem ver
Achamos que é só isso nos nossos dias
E que não tem mais nada para fazer
Porém eu digo a você
Que se você perceber
Ao seu redor há sempre algo novo para você pensar em exercer.
Cursos gratuitos
Claro, onlines
Conversar com pessoas virtualmente
Assistir lives.
Jogar jogos
Pensar em como pode ajudar o mundo
Assistir séries e filmes
Aproveitar os momentos a cada segundo.
Sempre há algo que podemos fazer em casa
Claro que temos saudades de muitas coisas lá fora
Mas iremos vencer essa pandemia
E tudo voltará ao normal a qualquer hora
A vacina será criada
E o momento que vivemos entrará para a história.

Pedro Henrique Soares da Silva
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A música do Sr. Grilo
Já pensou se você tivesse um instrumento musical?
E se você tivesse um instrumento em você mesmo?
Eu um dia conheci o senhor Grilo
E todos dizem que ele é chato
Que não liga para ninguém
E toca música em qualquer horário
“Atrapalha o sono” eles dizem
Mas não olha o outro lado
Sabia que ele faz sua música a partir de suas asas
E sua melodia é única, claro
Como iríamos distinguir o som dele?
Se um dia ele não colocasse a sua música em nossa cabeça?
Todos sabemos a música do grilo
É aquela letra que entra na cabeça e faz com que você nunca mais esqueça.
Senhor Grilo, o músico
É como nós chamamos
Não importa a hora
Sempre está cantando
Principalmente de noite
Ele está se preparando
Para iniciar a sua música
Para todos aqueles que amam.
Pedro Henrique Soares da Silva
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Aqui do grande pátio...
Aqui do grande pátio observo os pássaros tomando vacina...
Ninguém ensina o real propósito
O oculto doutrinar liquido
A porrada invisível no occipital
A gangrena aberta na história
A bula burlada
O relato não documentado pontualmente
O historiador que vacila
O contador de Carochinhas que diz a verdade
A beleza da mentira – a leveza da fealdade
O óbvio embutido em segredos
Aqui da grande varanda observo os gafanhotos pilotando o mundo...
A imbecilização dos olhares
A fome dos carcarás, a sede da onça
A obsessão pelo obsoleto
O velho roteiro maquiado
Os gatos nos telhados esperando do céu a chuva de peixes...
O eixo que gira ao contrario
A mecânica das idéias enfileiradas
Os muros altos das escolas
Dos presídios e dos manicômios não dizem nada para você?
Radyr Gonçalves
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Teatro da Morte
A morte é um lago – distante do afago das águas comuns
Noite que vaga à sombra de um nevoeiro
Fogo frágil de candeeiro – vela
Vale insólito que iremos passar...
Mar de águas turvas – sal silente – fruto sem gosto
Sentinela invisível que não perde seu posto
Lâmina inimiga que fere um a um...
Diante da morte o rei comum...
A morte é um deserto engolidor de futuros
Não teme as guerras, derruba mil muros
Faz do inferno, habitação...
Do cerne do escuro, o seu trono real
Não teme o bem – não se importa com o mal
A morte é uma estranha mulher surreal
Foice severa que encerra o corpo
Torvelinho cinza que devora a alma
A morte brinca com os dados da certeza
Ri-se da vaidade do homem prepotente
Diante da morte, qualquer um é semente
Caos, silêncio, pó – só, somente só...”
Radyr Gonçalves
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Solidão ou minha biografia cabe num simples haicai
Solidão, esse escafandro de aço que visto. Esse profundo mar de pequenas coisas insignificantes.
Pequeno quarto de descomunais significados. Conheço de cor o costume dos pescadores
noturnos, as pragas dos mochos, o ensaio do choro afinado das carpideiras, a maldição da
licantropia. Eu também sou meio bicho, meio lobo. Eu também enlouqueço nas noites de
lua. Todos os homens têm uma grande história para contar. Uma biografia rica de detalhes.
As tristezas e angústias dos outros dariam um grande filme... Toda a minha vida cabe num
simples haicai japonês, um artesão das palavras talvez conseguisse construir um soneto com
os fragmentos pobres dos acontecimentos da minha vida. Mas tenho certeza que de um soneto
não passaria. Sou apenas um solitário que conhece as constelações, o mapa das marés e os
horários dos trens. Ser solitário significa conhecer bem as montanhas, os rios, a poesia. A
leitura é o ópio de um homem solitário. A solidão nos brinda com certos poderes que beiram
o sobrenatural. A metafisica é um portal para o conhecimento interior. Apenas um baixo muro
separa o conhecimento interior de um quarto branco de um manicômio. A solidão é assaz
proveitosa para quem tem uma alma desbravadora das coisas incorpóreas. O mundo como
vemos da janela soa pobre para quem procura pistas obscuras em dimensões que parecem
estranhas aos homens comuns.
Solidão, essa cabana furada, essa busca pelo tudo, essa luta por nada, essa confusão de
algoritmos, esses signos sem significados aparentes. Esses tantos caminhos. Conheço de perto
as estações. A boca vulcânica do verão, o desalinho do outono, a insensatez do inverno, a
promiscuidade da primavera... As lutas das virgens, os conflitos das mulheres, o sentimento
dos homens. O ser humano tem ojeriza da solidão. A solidão tem cara de morte, amiúde. A
solidão é um bicho, uma doença maligna, um nevoeiro infernal, assim pensam. Não conhecem
a solidão, de fato. Essa entidade silenciosa, musical, aberta as cores, aos mundos, as resoluções.
A solidão é a mãe das artes, das atitudes, dos fenômenos mágicos que transformam as almas. A
solidão é a única embarcação capaz de tirar o homem da ilha do si mesmo. É a solidão que me
faz enxergar minha pouca história, meu pouco de mim. Sem ela, eu talvez acreditasse que eu
caberia num imenso livro cheio de bobagens, mas a solidão me ensinou que nada sou, e caibo
em qualquer haicai de guerra ou de paz, aí depende da visão do autor.
Radyr Gonçalves
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VONTADE DE SER CRIANÇA

O melhor tempo que tive,
Queria poder lembrar
Quando mamãe me botava
Em seu peito pra mamar
E numa rede macia
Ela cantava, eu dormia,
Sem hora para acordar.
Lembro que papai me deu
Uma pequenina bola,
Peguei a bola e botei
Dentro de uma sacola,
Dela eu nunca me apartava,
Pra onde eu ia levava,
Inclusive pra escola.
Bebi água cristalina
Da cacimba do roçado,
Tomei banho de açude,
Quase morri afogado,
Atirei de baladeira,
Fiz dinheiro de “carteira”
Sem ter no bolso um “trocado”.
Toda noite em nosso ninho
Tinha história pra dormir,
Ninguém queria saber
De TV para assistir;
Papai contava piadas
REVISTA BARBANTE - 250

E lorotas inventadas
Pra ver a gente sorrir.
Fui menino aventureiro
E quando era pequenino
Queria ser “gente grande”
Sem saber que o destino
Me faria ter saudade
E sentir tanta vontade
De voltar a ser menino.
Ramon Medeiros.
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REINVENTAR
(Regina Gonçalves)
O mundo se transformou
Numa fração de segundo
Vidas correndo risco
Comercio parando tudo
Gente por trás de máscaras
E o povo tudo confuso
Em meio a esse caos
Uma palavra Resurgiu
No dicionário Profissional
Onde poucos se instruiu
A palavra REINVENTAR
Foi aquela que mais se ouviu
E não é nenhum segredo
Se eu disser o inventor
Foi ele o profissional
Que primeiro se alinhou
Dou a ele todos os créditos
Ao amigo professor
Trocou a sala de aula
Pela tela de um celular
O quadro branco e o pincel
Por aplicativos de editar
Vídeos, áudios e plataformas
Foram as formas de lecionar
Altruísta e perseverante
Se autotransformou
Dedicou-se as formações
As tecnologias se adaptou
Fez Lives, consultoria e plantões
Vínculo online ele criou
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Sua sala, quarto e cozinha
Virou cenário virtual
Reuniões, e planejamentos
No Meet foi usual
Feiras, escolhas de livros
Exposições, para ele foi normal
Se alguém tinha dúvidas
Da força de um professor
Garanto que a pandemia
A sociedade revelou
A capacidade de um mestre
E a coragem de um educador
E fico comigo pensando
No seu poder racional
De combater a ignorância
De ressignificar o primordial
O amor a vida e, ao próximo
Mesmo em controversos temporal
Sou testemunha da sua garra
De seu amor ao saber
Das noites, e dias de lutas
Querendo se refazer
Provando ao mundo sua missão
E a força do seu poder
E se outros reinventar se ouviram
ou escreveram em qualquer papel
Porem poucos a usaram
Como o feliz menestrel
Digo acertadamente
Para o professor tiro o chapéu.
Fernando Pedroza/RN – 08/10/2020
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Ensinar brincando
(Regina Gonçalves)
Quem nunca viveu a emoção
Da infância recordar
Relembrar das brincadeiras
E toda a sensação de bem estar
De sentir-se uma criança
Só pra mode poder brincar
Me atire a primeira pedra
Quem nunca teve vontade
De pular de corda e amarelinha
Mesmo com essa idade
Quem não brincou de tô no poço
Ou do jogo da verdade
Me atire mais uma pedra
Se nunca de Anel você brincou
Se nunca foi mãe rica ou pobre
Ou se não teve ofício de Doutor
Se nunca se sentiu vingado
Quando a mãe pobre virou rica
Pois a rica te esnobou
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Quem não brincou de passarás
E na escolha H, ficou indeciso
Não sabe o que é aperto
Ou medo do prejuízo
Pois a pressão era grande
Para não trair o amigo
E se a noite fosse de lua
A brincadeira se estendia
Os adultos papeando
E a meninada sentia
A liberdade do brincar
Isso é que era alegria
Sem de nada saber
Cada brincadeira trazia uma lição
Respeito, valores, disciplina
Dignidade e superação
Orientação espacial
Criatividade e imaginação

O cabra aprendia correr
Se não o tica pegava
A timidez ficava de lado
Porque todos ali participava
Com meu e seu,
REVISTA BARBANTE - 255

Aprendia dividir
Até um pedaço de cocada
Aprendia o valor de um amigo
E o sentido de coletividade
Pois o brincar dependia do outro
para a total felicidade
Gordo, magro, negro e branco
Pobre, rico, todos brincavam
Em total diversidade
O ensinar tava contido
Na dose certa do educar
Pais não tinham estudos
Mas sabiam ensinar
Eram doutores mediadores  
Na arte de formar
E se hoje eu te perguntar
Como ensinar brincando
É só refletir no passado
Que as lembranças irão saltando
Deixe sua criança lhe ensinar
Como você educar brindando.

REVISTA BARBANTE - 256

Samuel de Mattos é graduado, mestre e doutorando em Letras pela Universidade Federal
de Sergipe (UFS). No mundo artístico, é poeta, escritor e ator amador, sempre engajado em
tramas de suspense, mistério e drama que abordem os temas do amor, diversidade, morte,
salvação, perdição, melancolia, niilismo e existencialismo. Contato: ssmatos20@gmail.com.
SARCÓFAGO (OU SÓ O TEMPO DIRÁ) - ouvindo Invernia
Ouvindo Rosa de Saron
Lembro que me perguntaram:
“O que você vai ser quando crescer?”
Toquei o barco
Peguei uma caneta
E comecei a remar
Enquanto tomo um vinho barato,
Nu, sentado no chão
As gotas descem rasgando
Assim como meu barco
Rasgou caminhos,
Desfez pontes planejadas
Que não eram molduras de mim.
E a pergunta que me martela
Bate firme também aí:
Como vocês acreditaram
Que tudo seria lindo
Se nem teus pais
Entendiam quem eram?
Na cozinha, na escola, na igreja
O álcool é ingrediente maldito
Saudável é a comida que
Cultivam sob venenos
Mas ninguém quer nos lembrar;
(Calma, calma, tu, que me lês:
o poema vai acabar).
Pois eu sigo bebendo
E nem o veneno
E nem os nem os sonhos
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Que enfiaram em nossas cabeças
Podem explicar a farsa do tempo
Olhando os ponteiros do relógio
Brincando de casamento
Ajudando a passar, a cozinhar
Dormindo na hora certa
Estudando, obedecendo a regras
E seguem a nos perguntar:
“Quando você vai casar?”
“Já está trabalhando?”
Mal decidimos
Qual o sentido da vida
E querem nos preencher
Como este copo de bebida
Que seco agora e cai
Entalando a garganta
Querem tempo onde não há
Querem justiça com as próprias mãos
Se nem compreendem ainda
Que pra sonhar têm que pagar
Muito caro, tirando a roupa
E o mundo segue doente
Achando que quando se morre
Os sonhos estúpidos
Ficam guardados em compotas de doce
Ou em latas pressurizadas
Para uma outra geração soltá-los
E a ignorância retornar;
(Calma, calma, tu, que me lês:
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o poema já vai acabar).
E aí o veneno que mata
É o sonho, e não o álcool
É a regra, e não o descompromisso
É o relógio, e não o tempo...
Ah, se tudo isto
É o que me diz a canção
Não há nada de óbvio
Nem palavras que eu trace
Nem poemas de Baudelaire
Cruz e Sousa ou Bukowski
Porque nós, seres inúteis,
Construindo pontes e tesouros,
Embriagados, regulados
Quiçá (nos) partiremos
Como estes pedaços de vidro.
Ou não.
(Samuel de Mattos)
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CONTROLE REMOTO

Nossas aulas mais importantes estão lá fora,
além das paredes
& dos muros da técnica
Eu não sou ninguém.
E você que me escuta quem é ...
O mar foi a primeira escola
o sol é nossa segunda pele
Nasci metade arquipélago
metade malungo
outra metade é dos indígena&quilombos
Nasci pela última vez
na ilha de Igoronhon - MA
Nossa avó contava estórias sem fim do cangaço
Nosso avô José tocava jazz com mais 6 irmãos
Só ando de flauta transversa
Não crio sonetos
Sopranos criam contraltos
visito de lápis
ilhas de palavras
canto gregoriano
de Matos Guerra
Pasárgada de barro
O resto está no mapa astral

(Tania Lima in Primeiro dia do Mundo no Livro das Palavras Amanhecidas)
e-mail: poemastulipas@yahoo.com.br
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ESPERANÇA MORTAL

Entre a olivetti e o meet
um século
eu sou da época do carteiro e o poeta
O meet comeu minha identidade

Estamos todos sob tortura
a população mais pensante
é a mais torturada
Escrevo como quem paga promessas

Em tempos de pandemia
eu não dou aula
mas j›aula
Há presos do lado de fora
do lado de dentro
apenas os cães e os livros
estão vivos
eu mesma já morri.
(Tania Lima in Primeiro dia do Mundo no Livro das Palavras Amanhecidas)
e-mail: poemastulipas@yahoo.com.br
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AMOR MENINO
Você chegou tão sem aviso,
Corisco feito chuva temporã,
Quando eu era inverno; você, verão.
Menino-passarinho, criou ninho,
Iluminou onde era escuridão.
Fez seu enredo, criou raiz,
Brindou a rima, sem segredo,
Desatou o medo, afinou meu violão.
Te amei assim desde que te vi
Pequeno, inteiro, além, sem fim,
Te amando, aprendi a amar
A mim também, mestre-aprendiz.
Amor companheiro, refém, amiúde,
Sem medida, mais que pude,
Em silêncio e a qualquer tempo,
Olhar que espelha em mim.
Te amo quando ficas ou tem que partir,
Quando choras ou quando sorri.
Te amo, mesmo quando a vida diz: não
E eu insisto pelo sim.
Valéria Pisauro
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CANÇÃO ETERNA
Da vida colho poesia,
Esperança em comunhão.
A inspiração me deixa leve
E do silêncio, nasce canção!
A voz do vento enfeitiça,
Harmonia que brota do chão.
Chora a ausência que abraça,
Nas cordas do meu violão.
Canção eterna que se eleva
Versos que voam ao tempo
Rimados no ventre da terra,
Acompanha meus pensamentos.
Música que eterniza a despedida,
Memória que rege emoção,
Vida que marcou história,
Amor que virou canção!
África, menina guerreira soa serena
Sem fronteiras a libertar
Que o destino sorrateiro profetisa
Não me canso de cantar!
Valéria Pisauro
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Evasão
A pedra
calada, afogada
inteira lascada
ponta certeira
pesada
na beira, só musgo e areia
irregular
guardando os mistérios do mar
querendo ser o mar
ser maré cheia
A ilha
parada, imensa
sozinha, deserta
decerto espera
laçada
de beira a beira de linha
horizontal
morada da fuga do mal
querendo ser normal
O navio
e não viu o navio
e não viu o navio
e não viu não
Viu o navio
e não viu o navio
e não viu o navio
não.
O mar desenha
a pedra e areia da praia
sem descansar
levando para a margem de lá.

Valéria Pisauro
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ponteiros

vozes

giram

silenciadas

relógios

mortes

anunciam

anunciadas

intérmina

mulheres

saudade

assassinadas

suaves

palavras

traços

febris

fazem

salgam

brotar

páginas

infinitas

com

margens

lágrimas

MUDANÇA DAS HORAS

VOAR SILÊNCIOS

O mesmo tic-tac

Vestir a alma de palavras

Badaladas anunciam

Beber a vida

O tempo não para

Cata-vento gira

LAZER POÉTICO

IDAS E VINDAS

Pessoa...

Nas asas do vento

Florbela...

Pensamento gira

Poesia na alma e na veia

Dá voltas no tempo

RITA QUEIROZ
Natural de Salvador-BA. Professora universitária, filóloga, poeta. Como filóloga, conta com diversos artigos,
capítulos de livros e livros publicados. Como poeta, escreve para o público adulto e infanto-juvenil, com
10 livros publicados. Organizadora de 8 coletâneas. Integrante dos seguintes coletivos: Confraria Poética
Feminina, Mulherio das Letras e Coletivo de Autoras de Literatura Infantil e Infanto-juvenil da Bahia-CALIIB.
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Minha bagunça (Fique em casa)

Poemas Estilo
Spina
REVISTA BARBANTE - 266

SPINA

BERÇO AFINADO
Balanço suave levava
criança peralta brincar.
Colcheias meu coração!
Cadência marcada com breve semibreve,
semínima, acorde rítmico em partitura...
Gaitista de berço, executava canção.
Minha infância dó, ré, mi
afinada em compasso vibrando emoção.
Angela Msp/ Rio de Janeiro 03/06/2020
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SPINA---Nova Forma Poética-CAUSA É EFEITO
Lampejo perdido vem
ativado em ordem.
Garimpar nova preciosidade.
Conceitos nos conduzem à contestar,
nos diversos setores da vida.
Melindram nossa existência atingindo vaidade,
Infortúnios desequilibrados jeito de preterir.
Inibido sucesso para, postergando prosperidade.
AngelaMsp/ Rio de Janeiro
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SPINA
Virtual

Difunde mundo abstrato
provoca, regras embates,
criando novas posturas.
Mecânica técnica por si concreta.
Promove avanços em velocidades instantâneas,
dia a dia mostras futuras.
Variáveis estilos com formas estranhas
desperta, sugere, impõe corrigindo estruturas.
Angela Msp Rio de Janeiro 26/05/2020
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Spina- nova forma de poesia
DEVOLVE
Devolve meus sonhos,
Que contigo levaste,
Na tua despedida
Deixaste-me sem explicar o motivo.
Até onde foi teu egoísmo?
Deixando-me assim, alma perdida?
Roubando meus sonhos, com eles,
levaste, pedaços de minha vida.
Antonia Nery Vanti (Vyrena)
Porto Alegre/RS/Brasil
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MONOSSÍLABO
Envidar teu bem,
zen me faz,
não em vão!
O que te traz pão,
sol ou som a ti,
a mim vem em grão,
com zil fés no céu,
Tez dos pés no chão!
Antonio Queiroz
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LOUVAÇÃO
Brindemos a vida,
as feridas pelas
quais nos renovamos!
Saudemos os vira-latas, os errantes,
que nos zelam tal príncipes,
com iguais almas fortes relutamos!
Louvemos mendigos, moribundos, cujas faces
envelhecidas indicam que mais reflitamos!
Antonio Queiroz
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DIÁSPORA
Vivemos neste solo,
ente da vida
disposto por Deus.
Nosso torrão não é fugidio,
é terra fincada para usufruto
de resilientes cristãos, descrentes, judeus.
Ânimo cedido aos filhos ante
empatias, luzes sucedendo vis breus.
Antonio Queiroz
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MEU VÍCIO
Caminho tragando flor,
seu olor, até
de amor embriagar-me.
Ao alarde eu vivia, noite,
dia, chorando com tanta ausência,
até seu feitiço aqui saciar-me.
Hum, cheiro de jasmim, camélia,
assim em mim, visando viciar-me!

Antônio Queiroz

NOITE
Eterna noite, segredos,
de medos que
percorrem sonhos febris.
Quem és, senão anverso da
tua beleza, dia a dormir?
Que fazes aqui, senão pueris
gestos de carinho ao sossego
do mundo, onde dormem colibris?

Antônio Queiroz
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VIDA NUA
Vivemos, a toda
hora, encarnando amores,
encenando-os na vida.
Sentimos dissabores nas dores, ida
sem vinda, igual rosa presa
na gaiola, despetalando-se na partida.
Tal qual vida nua, desvirginando
sua essência por demais contida.

Antônio Queiroz
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SPINA- Nova Forma Poética
Descarto cruel sorte
Chegou como amor
Mudou meu destino.
Predestinada nasci para ser feliz
Teria amor recíproco, eterno, infinito
Entrou enrolando, falido amor latino
Vendo cacos, ficou “ad aeternum”
Sentenciou minha linda jornada; cabotino!
Flor do Córrego
_____________________________________
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SPINA (Nova Forma Poética)
SOLIDÃO
Solidão, não fale!
Silêncio, meu refúgio,
nenhum murmúrio, insisto!
Paz, acalme minha alma cansada,
Preciso doce, lindo remanso, sublime.
Chega deste barulho alucinante, resisto!
Treino este mantra dia, noite,
até tornar-se parte inerente, persisto!
Flor do Córrego
----------------------------------
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SPINA - Nova Forma Poética
Música, inspiração vida...
Cura qualquer mal.
Suave brisa; magia.
Emociona, seduz,embala fases vida.
Junta corpos sedentos, ritmos harmônicos.
Acordes perfeitos,partitura, letra;poesia.
Trilha sonora marcando cada momento.
Seguindo toda existência, encantamento; fantasia !
Flor do Córrego
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ARTES CELESTIAIS
Divinos ipês... Tapetes
tecidos pela habilidosa
mãe natureza. Inspiração!
Amarelos, rosas, brancos, lilás... Floração
em movimento, um verdadeiro banquete
aos olhos, embevecendo-nos de emoção.
Nessa idílica metamorfose, suas pétalas
se soltam, promovendo perfeita celebração.
Direitos autorais reservados à
Maura Luza Martins Frazão.
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FASCÍNIO DE AMOR
Procurei flores em
você, encontrei uma
primavera inteira. Apaixonei!

Teus olhos refletem os iluminados
girassóis que permeiam meus sonhos.
Deleitando-me em tuas fragrâncias, alucinei
nesse corpo escultural, sendo arremessada
a universo bucólico primaveril. Fascinei!

Direitos autorais reservados à
Maura Luza Martins Frazão.
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SEDUÇÃO FEMININA
Sorriso feminino... sedutor!
encantando em versos,
prosas, inspirando poetas,
Seduzindo leitores. Decantado na poesia
de Cervantes, afrodisíaco que suscita
sentimentos, aprisionando com atraentes setas,
que aquecem paixões adormecidas, abrasando
desejos silentes de emoções incompletas.
Direitos autorais reservados à
Maura Luza Martins. 28/08/2020.
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SURREAIS GEOGRAFIAS

Trôpegos pés galopam
Giram mundo insano
Buscam sonhos esquecidos.

Flores brotam nas ruínas silenciosas
Amargos destinos, barco à deriva.
Restam cicatrizes nos corpos envelhecidos
Olhos, bocas sangram memórias inaudíveis
Pássaros livres sobrevoam mares adormecidos.

RITA QUEIROZ
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ALÉM DO HORIZONTE

Estrelas sopram silêncios
Na calada noite
De nós infinitos.

Carrego ponteiros na bagagem incompleta:
Versos choram, chovem quimeras lunares
Pedaços de vida, fragmentos benditos
Tudo é solidão, calendário disciplinado
Curso do rio ditando vereditos.

RITA QUEIROZ
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VIAGEM

Murmúrios de aromas
Na corda bamba
Preenchem meus olhos.

Bailo, trilhando rastros de alvorada
Miragem de ínfimas partículas lilases
Refletidas nas águas de Abrolhos,
Onde planto girassóis no poente.
Aquieto meu corpo sobre escolhos!

RITA QUEIROZ
Natural de Salvador-BA. Professora universitária, filóloga, poeta. Como filóloga, conta com diversos artigos,
capítulos de livros e livros publicados. Como poeta, escreve para o público adulto e infanto-juvenil, com
10 livros publicados. Organizadora de 8 coletâneas. Integrante dos seguintes coletivos: Confraria Poética
Feminina, Mulherio das Letras e Coletivo de Autoras de Literatura Infantil e Infanto-juvenil da Bahia-CALIIB.
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Praça casual

Resenhas
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SOROR MARIA DE PIMENTEL E A IMPORTÂNCIA
DO RESGATE DE SUAS OBRAS ÉPICAS

Danielle Meireles de Andrade
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Memorial da Infância de Cristo e Triunfo do Divino Amor (primeira parte) e Memorial dos Milagres
de Cristo e Triunfo do Divino Amor (segunda parte) fazem parte da trilogia épica de Soror Maria de Mesquita
Pimentel, obras resgatadas em 2016 e 2017, respectivamente, por Fabio Mario da Silva após um esquecimento
que se estendeu por quase quatro séculos. A primeira parte da trilogia épica, Memorial da Infância, foi publicada
no século XVII, já a segunda parte, Memorial dos Milagres, foi censurada – talvez por conter partes eróticas –
nunca foi publicada. Dessa forma, é possível compreender a importância do resgate que Fabio Mario da Silva
oferece, pois dá a oportunidade ao leitor de ter acesso às obras de Soror Pimentel.
O fator de o épico ser escrito por uma mulher é importante e a autora coloca em evidência figuras
femininas: desde o início pode ser percebida a exaltação de Maria; baseado nessa informação, vale ressaltar
que o Memorial da Infância é dedicado a ela. Em Memorial dos Milagres, a figura de Maria também é
enaltecida, e acrescenta-se a questão de que Cristo fez os milagres devido à presença materna. Fabio Mario
da Silva observa: “[...] é por Maria e através desta que é possível a vinda do salvador eterno. A salvação do
mundo só seria possível graças à santidade de uma mulher” (SILVA, 2017, p. 24). Silva continua afirmando
que o Memorial dos Milagres é para valorizar as mulheres e observa que Soror Pimentel rompe com a imagem
criada pelo patriarcado:
[...] Soror Pimentel dá prossecução à construção de novos modelos estereotipados, que incluem noções e valores, numa
espécie de “realimentação” das condicionantes masculinas e femininas, não aceitando, pois, a ideia de imagem estável e
comportamental das mulheres, como muitas vezes o sistema patriarcal da sociedade portuguesa lhes impõe fortemente
[...]”. (SILVA, 2017, p. 25)

Diferentemente da abordagem típica dos heróis presentes em épicas, na obra de Pimentel aparece
Cristo com suas fragilidades, temores e emoções bem evidentes. Essa afirmação está de acordo com o texto de
Adma Muhana que prefacia o volume, em que se publica a primeira parte do épico: A uma heroicidade suprahumana e viril, encontramos privilegiada em incontáveis situações a representação de Cristo humanado, frágil,
padecente, cordeiro vitimizado, cujo ápice justamente é sua retratação em condição infantil (MUHANA, 2016,
p. 8). O que Soror Pimentel faz, é abordar a temática religiosa de uma nova maneira, a partir de outras leituras
e abordagens. Soror Pimentel ultrapassa barreiras ao falar do cristianismo incluindo vários personagens, e
não segue com exatidão as histórias oriundas da Bíblia, possibilitando outras interpretações. Assim, a autora
relaciona as narrativas bíblicas com o ficcional e, dessa forma, proporciona ao leitor uma nova experiência
épica, nunca deixando de lado os valores cristãos.
Quanto aos critérios da edição e da transcrição de texto, presentes tanto na primeira quanto na segunda
parte nos dois livros, o objetivo é proporcionar a melhor experiência de leitura, mantendo as ricas características
de Soror Pimentel. Fabio Mario da Silva também teve a preocupação de atualizar a ortografia, deixando a leitura
sem qualquer limitação de entendimento para o leitor moderno. As pontuações (mesmo pouco presentes) foram
REVISTA BARBANTE - 286

respeitadas a partir das obras originais. Houve um grande cuidado em manter a oralidade, principalmente no
Memorial dos Milagres, pois há evidências de que a transcrição desta, foi feita a partir de ditação.
Portanto, mediante a vasta e minuciosa pesquisa de Fabio Mario da Silva, é possível perceber que
Soror Pimentel traz características da mitologia greco-romana ao modificar algumas passagens bíblicas; e é
através disso que ela inclui importantes questões sobre as condições femininas na sociedade portuguesa no
século XVII. Ligado a isso, está a questão de Pimentel romper com a imagem criada para as mulheres, que
eram vistas a partir do olhar patriarcal; Pimentel, nas suas obras, retratou as mulheres de modo a valorizálas. Por isso, é de suma importância o resgate da vida e obra de Soror Maria de Mesquita Pimentel, cuja
importância deve ser reconhecida para a história da literatura em língua portuguesa, sobretudo para aqueles
que se interessam por obras de autoria feminina.
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“CORCEL DE FOGO”: DE INÁCIO A LÚCIO CARDOSO

Samuel de Mattos

Não há vivido, há esgotado. Não vivi, esgotei-me. Nascido doente, sou
um convalescente de mim mesmo.
(Lúcio Cardoso)

Nascido a 14 de agosto de 1912 na cidade de Curvelo, Minas Gerais, Brasil, Lúcio Cardoso foi
romancista, novelista, contista, poeta, jornalista, dramaturgo, tradutor, pintor, cineasta e funcionário público.
Categorizado pela crítica de sua época como um escritor da “neblina”, da introspecção psicológica ou sondagem
interior (BOSI, 1970), ele impunha em muitas de suas obras conotações sociais em torno de personagens
que beiravam a loucura, as questões existenciais (OLIVEIRA, 2002) e uma atmosfera francamente agônica
(SEFFRIN, 2002). No romance Crônica da casa assassinada (1959), considerada a sua grande obra-prima,
ele lida com diversos elementos como a dialética Deus/demônio, um certo non sense e um incipiente arrepio
fáustico (SEFFRIN, 2002), explorando temas polêmicos e sombrios como relações incestuosas, assassinatos
e suicídios.
“Corcel de fogo”, expressão em destaque no título, remete ao apelido carinhoso com que a escritora
Clarice Lispector, sua grande amiga, o chamava, assim como também é o nome do livro de Mário Carelli,
publicado em 1988, obra essa que conta sobre a vida e a obra de Lúcio Cardoso. Direta ou indiretamente, a
expressão faz associação entre o escritor e sua obra, e, segundo minha leitura, entre traços de personalidade
semelhantes do escritor em relação a Inácio, personagem central da trilogia inacabada. Composta por três novelas
(Inácio, 1944; O enfeitiçado, 1954; e Baltazar, s.d.), sendo a última inacabada e publicada postumamente, a
trilogia, que se chamaria “O mundo sem Deus”, traz a figura do homem demônio com sua astúcia, crueldade e
desfaçatez. Assim podemos perceber o estreito vínculo entre o autor e Rogério, um dos personagens da novela
Inácio: “[...] se bem que já me ache agora em convalescença, desde há três anos que estou num sanatório.”
(CARDOSO, 2002, p. 147).
A luta existencial, a loucura e a dialética Deus/demônio são traços marcantes da trilogia inconclusa,
como afirmam Nelson de Oliveira (2002) e André Seffrin (2002). Seus personagens são representações de
sujeitos marginalizados socialmente, tais como assassinos, bêbados e prostitutas; personagens que guardam
segredos e destinos sombrios, muitos deles sem qualquer resolução satisfatória ou positiva. A novela Inácio,
constituída por 21 capítulos, narra a história de Rogério Palma, um jovem de dezenove anos de idade, que
vive numa pensão da Lapa, no Rio de Janeiro, e está à procura de seus pais, Stela e Inácio. Outros personagens
igualmente importantes são a Duquesa (dona da pensão) e Lucas Trindade (inimigo de Inácio e ex-amante de
Stela).
No capítulo 1, Rogério Palma é apresentado como alguém febril, doente e frágil, mas com um objetivo
forte em mente: reencontrar seus pais, sobretudo, Inácio. É sobre isso que ele conversa com a Duquesa,
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acreditando de que se livrara da febre que o assolou por dois meses. De início, um conflito já se instala: a
Duquesa não concorda com “os tempos novos” com os quais Rogério sonha. Vem daí a vontade de Rogério
em abandonar a pensão e ir morar num outro lugar.
No capítulo 2, ao aproveitar a distração da Duquesa, Rogério consegue fugir do quarto de pensão. Vai
passear pelas ruas da Lapa e descobre uma nova sensação de viver. Nesse momento, questões existenciais
vêm à tona, e ele se sente superior às pessoas que vê trabalhando em suas ocupações diárias. Só depois de um
tempo, ele adentra um cabaré e conversa com uma prostituta, que lhe recebe gentilmente e na qual ele nota o
rosto de alguém muito familiar.
No capítulo 3, Rogério continua a conversar com a prostituta que conheceu, e então lhe conta sobre o
seu tão grande plano: ser alegre, rir exagerada e infinitamente. Mas, assim como a dona da pensão, a prostituta
também não entende a essência do plano de Rogério, razão por que ele se irrita. Ao sair do bordel, ele volta
para casa e fica assustado ao ver a Duquesa encostada à parede, observando a presença de alguém dentro do
quarto dele.
No capítulo 4, antes de adentrar o quarto onde o homem vestido de preto está sentado, segurando
um revólver, Rogério tem uma discussão com a Duquesa acerca desse acontecimento. O medo e o temor de
Rogério são notados evidentemente e, após algum tempo, ele cria coragem e vai falar com Lucas Trindade,
que, cabisbaixo e triste, não deixa transparecer qualquer sinal de perigo ou maldade.
No capítulo 5, Lucas Trindade se apresenta a Rogério e lhe conta o motivo de sua presença ali: está à
procura de Inácio, pois pretende matá-lo. De início, porém, Rogério é confundido com seu pai, mas, depois de
algum tempo, Lucas observa que não é ele a pessoa a quem busca há quinze anos. Assim sendo, resolve contar
ao filho uma parcela das maldades que o pai cometera.
No capítulo 6, a conversa entre Rogério e Lucas prossegue e, após rememorar algumas tristes
lembranças, o último resolve convidar o primeiro a ver uma coisa num outro lugar da cidade, algo realmente
impressionante.
No capítulo 7, o mistério de Lucas Trindade é revelado a Rogério: o corpo desfalecido de Stela encontrase guardado na casa daquele, e está repousando por sobre uma mesa no centro do ambiente, iluminado por uma
luz baixa. Rogério reage a tudo isso de forma absolutamente assustada.
No capítulo 8, Lucas conta a Rogério muitos acontecimentos importantes do passado relacionados
entre Stela e Inácio, dentre eles, a traição – Lucas e Stela eram amantes. São narrados, por fim, os últimos
momentos que Stela viveu ao lado de Lucas, após Inácio tê-los abandonado para sempre.
Já no capítulo 9, Rogério, ao desistir do convite de Lucas para ir ao sepultamento do corpo de sua
mãe, volta a perambular pelas ruas da Lapa e, um pouco depois, retorna para a pensão, ardendo em febre
novamente. Tem uma breve discussão com a Duquesa a respeito de Inácio, mas ele, a princípio, reage como
se tivesse perdido o interesse em reencontrar o pai.
No capítulo 10, Rogério resolve assumir uma nova identidade através de novas vestimentas que passa
a usar, dentre elas, um chapéu, um casaco e um par de sapatos. Em seguida, dirige-se para o bordel que
visitara dias atrás. Lá encontra-se novamente com a prostituta Violeta, a qual finalmente lhe revela um segredo
marcante: Stela tinha sido também prostituta e fora sua colega de trabalho. Mas todas as prostitutas daquele
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lugar não tinham estabelecido boa relação com ela.
No capítulo 11, Rogério e Lucas voltam a se encontrar e, no capítulo 12, ao passearem pela cidade,
eis que visualizam Inácio e duas prostitutas se divertindo no parque próximo ao bar em que estão bebendo.
Ocorre que Inácio e Lucas se confrontam, mas aquele desiste da briga e vai embora. Rogério, então, sente-se
novamente sozinho.
No capítulo 13, Duquesa volta a discutir com Rogério sobre Inácio e, no capítulo 14, finalmente,
Rogério se encontra, depois de tantos anos, com seu pai. É sobre o passeio e a longa conversa que os dois
fazem de que vai tratar o capítulo 15. Nesse reencontro, há tanto tempo sonhado, Inácio conta a sua versão
sobre Lucas e Stela, avaliando-os negativamente.
No capítulo 16, pai e filho se encontram mais uma vez. Durante o passeio, Rogério sente emoções
contraditórias em relação a Inácio, isto é, atração e repulsa ao mesmo tempo. Mas é desta vez que Rogério
descobre alegremente que o seu pai possui os mesmos anseios, tem os mesmos planos, as mesmas ideias que
ele para a vida.
No capítulo 17, Rogério procura por Violeta novamente, a qual lhe relata comportamentos ruins de
Stela, e, no capítulo 18, Lucas avisa a Rogério que vai matar o seu pai. Assim, no capítulo 19, Rogério vai
ao encontro de Inácio, e ambos decidem por um fim à vida de Lucas, o qual está hospedado na pensão da
Duquesa.
É, finalmente, no capítulo 20, que o clímax da história acontece: Inácio incita Rogério a atirar em
Lucas quando este se encontra dormindo no quarto da pensão. O rival acorda e, ao se assustar com aquela
situação, Rogério se acovarda e desiste do plano, no que Inácio se revolta e desfere o tiro contra Lucas. Para
finalizar seu intento, Inácio ainda destrói o quadro de Stela preso à parede e foge depressa com Rogério, indo
em direção à estação de trem.
O capítulo 21 encerra a história quando Inácio e Rogério pretendem fugir da cidade. No caminho entre
a pensão e a estação de trem, caem por terra todas as fantasias e os vislumbres que Rogério Palma tinha até ali
construído em torno do seu pai; ele começa a perceber, finalmente, a verdadeira face de Inácio – um homem
violento, cruel, malvado, egoísta e frio, tudo isso somado ao seu triste ar de superioridade, desumanidade e
ateísmo. O véu das maldades de Inácio definitivamente se descortina perante os olhos de Rogério, de tal modo
que, desta vez, ele se sente novamente sozinho – o seu pai não mais lhe supre o desespero do abandono, o riso
não parece ser mais a solução para os problemas da vida e a farsa insurge como uma das características mais
cruciais da existência de Inácio. É nesse momento que Rogério rir nervosa e descontroladamente, fato este que
aponta para o deflagrar da sua loucura.
É possível notar, durante e após o desfecho da narrativa, que Rogério, após o abandono de seus pais,
buscava não só reencontrá-los para ser feliz, mas também procurava neles o motivo por onde encontraria a
explicação da própria existência. Ele constrói imagens decisivamente positivas em torno de Stela e Inácio,
todavia, as suas expectativas são totalmente destruídas mediante os acontecimentos que se encadeiam e os
diálogos reveladores que ele mantém com outros personagens igualmente importantes. É, portanto, com o
assassinato de Lucas Trindade – digamos, assim, a gota d’água dessa narrativa – que ele enxerga a verdadeira
identidade do pai, na qual ele procurou se espelhar durante tanto tempo.
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Como vemos, o personagem Inácio pode ser relacionado com o seu próprio autor (Lúcio Cardoso),
na medida em que o nome daquele, segundo o Dicionário de Nomes Próprios, significa “ardente” e “o que
é como o fogo”, assim como o apelido de Lúcio (“corcel de fogo”) significa “cavalo veloz de fogo”. As
características físicas e morais de Inácio apontam para uma aproximação com o Diabo, ser este que, na visão
do senso comum, é astuto, cruel, egoísta e vive num lugar quente rodeado pelo fogo. Não é à toa que a
epígrafe no início deste texto apresenta uma característica particular entre Lúcio Cardoso e Rogério Palma – a
convalescença – sugerindo uma possível recuperação da loucura de ambos. A loucura, neste caso, teria sido a
doença ou patologia que levara Rogério a ser internado num sanatório; a loucura que pode ser um sintoma de
atividades diabólicas e insanas, assim como se nos apresenta a trama infernal de Inácio.

REFERÊNCIAS

BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. São Paulo: Cultrix, 1970.

CARDOSO, Lúcio. Inácio, O enfeitiçado e Baltazar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.

CARELLI, Mário. Corcel de fogo: vida e obra de Lúcio Cardoso: 1912-1968. Rio de Janeiro: Guanabara,
1988.

INÁCIO, Significado do nome. Dicionário de Nomes Próprios. Disponível em: https://www.
dicionariodenomesproprios.com.br/inacio/#:~:text=Algumas%20fontes%20relaciona%20a%20
origem,que%20%C3%A9%20como%20o%20fogo%22. Acesso em: 20 out. 2020.

OLIVEIRA, Nelson de. [...]. In: CARDOSO, Lúcio. Inácio, O enfeitiçado e Baltazar. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2002. (orelha de livro)

SEFFRIN, André. Um tormento sem fim. Prefácio. In: CARDOSO, Lúcio. Inácio, O enfeitiçado e
Baltazar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. p. 7-11.

REVISTA BARBANTE - 291

Saudades do mar

Tirinhas
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Everton (Pessan) Pereira Santos é aracajuano e sempre amou quadrinhos. Aliás, foi daí que
o gosto pela leitura aflorou desde pequeno, quando já produzia o “Homem Besouro” numa
tentativa de se iniciar como autor de personagens próprios. Formado em Letras PortuguêsInglês pela Universidade Federal de Sergipe, 2 vezes recebedor de bolsa pela Fulbright, as
quais o levaram para a Illinois State University para lecionar Língua Portuguesa e para a
University of Miami para estudar metodologias de ensino de língua inglesa. Ao voltar para o
Brasil, ingressou no Mestrado Profissional em Letras, no qual terá a oportunidade de trabalhar
suas próprias tirinhas no desenvolvimento de seu Objeto de Aprendizagem e TCC. Nas horas
vagas, toca com sua banda, pratica jiu-jitsu e se aprofunda na leitura de quadrinhos.
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Momento só

A revista Barbante agradece a todos os colabodores que
ajudam a construí-la ao longo desses oito anos.
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Dossiê
Cirandinha
Poetrix
12 de outubro de 2020
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Editorial
Este dossiê de poetrix foi criado no grupo de WhatsApp Ciranda
Poetrix em três domingos consecutivos, nos dias 04, 11 e 18 de
outubro de 2020.
O poetrix é um poema com título e três versos de até trinta sílabas
poéticas criado pelo poeta baiano Goulart Gomes.
Desde a primeira vez que conheci o poetrix fiquei encantada por
esse estilo de escrever poemas e nunca mais deixei de escrever.
Escrevo quase todos os dias.
Foram momentos de alegria e empolgação dos poetrixtas que se
vestiram de crianças para criarem poetrix infantis com a finalidade
de colaborar para esta revista.
Todos os que aqui estão se esforçaram para compor os mais belos
poetrix para crianças que podem ser trabalhados em sala de aula
ou lidos para a criançada.
Quem desejar conhecer um pouco mais sobre o poetrix visite o
site cirandapoetrix.com.br
As ilustrações deste dossiê são de minha autoria da série de
Meninos de Pijamas.
Agradecemos a todos os participantes pela parceria.
Boa leitura,
Danda Trajano
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Andréa Abdala
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SER CRIANÇA
Amarelinha
Esconde-esconde
Alegria de todo dia
CASA ENCANTADA
Vovó faz o bolo
Vovô conta histórias
Felicidade tem endereço
O QUE COMEMORAR?
Festa de aniversário
Pela tela do computador
Saudade da vovozinha
CRIANÇA VESTE O QUE ELA QUISER
No reino azul
O príncipe do palácio
Vestia cor rosa de rosa
SEM TRETA
Ela joga bola
Ele brinca com as panelas
Crianças se divertem
BRINCADEIRA DE CRIANÇA
Dinossauro perdido
É encontrado pelo João
Gratidão.
MENINA PRENDADA
Na cozinha de brinquedo
Maria feliz anuncia
Almoço está na mesa
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Beth Iacomini
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PIPA AZUL VOA...
Criança feliz...Sorri
Puxa, puxa o cordão
Olhar de emoção
MÃOZINHAS DE LARISSA
Redondinhas...
Fazem carinho
Dançam no ar...
MENINA BAILARINA
De sapatilha
Sainha de filó
Distribui beijos
MINHA CRIANÇA
Tanto amor
Fixa no tempo
A imagem de Bonequinha
A CRIANÇA QUE HABITA EM MIM
... Sonha
Um mundo de amor
Sem fome, sem guerra..
LARISSA NA VARANDA
Peguei no flagra
Dizia à mamãe
"Eu amo minha vovó!"
DIM-DOM...
Um anjo desce
Vem chegando, meu netinho
... Sininho toca
NOVE MESES DE ESPERA
No ventre materno
O Netinho a crescer
Emoção ímpar
HOJE É DIA DO POETA
Parabéns, com Ciranda
Muitos poetrix no ar
... Comemoração!
CRIANÇA FELIZ E SAUDÁVEL
Leite materno
Banhada de amor
Pais realizados
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Danda Trajano
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SER CRIANÇA
É inventar histórias
Cheias de sorrisos
Bruxas boazinhas
INFÂNCIA
É guardar gatos
No guarda-roupa
Fingir quietude
GATINHO
Mia no telhado
Está com frio
Menino não dorme
CRIANCICE
Último boneco
Na bela vitrine
Promoção
CUIDADO
Toda criança
Deve ser amada
Ganhar cafunés
NECESSIDADE
O menino engraxate
Não tinha casa, nem comida
Trabalhava aos oito anos
MISSA DO DOMINGO
Menino reza
Pai Nosso
Essa Ave voa?
ANJINHO DA GUARDA
Protege a criança
Dos monstros noturnos
Vela seu soninho
GIRASSOL
Menina plantou
No seu jardim
Nasceu ontem
BONECA PRETINHA
Menina não quis
Achou feia
Jogou no chão
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Eneida Cristinna
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NA CIRANDA DA VIDA, SEMPRE CABE MAIS UM NETO
Gira, gira cirandinha
Pedro vem na frente
Para o Benjamim entrar
CANTIGA DE NINAR FRANCISCANA
Dorme menino
Que o lobo mal não tem
É irmão lobo de Francisco
VEM CRIANÇA
Traz o papai e a mamãe
Entra na roda com Francisco
Nessa toada de paz
EU CRIANÇA
Um olho no doce
Outro no céu
Na festa da vida
TERNURINHA
Na tela da infância
Aquarela
Paz e amor
CRIANÇA
Nos olhos
Um véu de doçura
Cor de esperança
SABOR SEM IGUAL
Aposto que tem gosto de céu
Gira a ciranda da vida
Acridoce!
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Isi Caruso
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CANTIGA NA RODA
Cirandeiro
Abra a roda
Queremos cantar.
INFÂNCIA, DOCE SONHO
Algodão doce
Carrocel
Roda da ilusão
PASSA PASSARÁ
Pula corda
Cinco Marias
Bamboleia doce menina.
PULAR CORDA
A corda serpenteia,
Entro num pé só
E vou... para o olho da rua.
TRISTEZA DE CRIANÇA
Fazer pipa e não ventar.
Ver palhaço sem dar risada
Dormir sem sonhar com fada.
RECREIO, MERENDA, SONHO
Sonho com goiabada
Algodão doce
Gurizada
CALÇA RASGADA NO JOELHO
Bicicleta sai voando
desce ladeira apressada
Joelho ralado, calça furada.
CHUVARADA AO ENTARDECER
Sapato novo
bom desafio
Charco d' água não viu.
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Liz Rabello
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VEM ME FAZER FELIZ
Torce o nariz
Gênio da luz
Traz um castelo pra mim
PALHACINHO FELIZ
Torce o nariz
Chama alegria
Pra junto de mim
CRIANÇA DORMINHOCA
Feche olhinhos meu bem
No embalo do colinho
Durma bem
CANTIGAS DE NENÉM
Vem vem
Toca o sino de Belém
Ninguém fica fora deste trem
SONINHO
Feche os olhinhos
Encante carneirinhos
Logo logo o sono vem
ORAÇÃO
São Chiquinho
Proteja os bichinhos
E bichões do Pantanal
SILÊNCIO
Impossível
Com criança
Não leva jeito
CHUÁ... CHUÁ
Chuva chuvinha
Chuvisca carinhos
Convida pra brincar
ATÉ ME ESPANTO
Bebê mamando
Quão doce
É seu encanto
CARAS E CARETAS
Palhacinho atrapalhado
Chora em hora de rir
E faz sorrir ao cair
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Lorenzo Ferrari
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CRIANCICES
As meninas, a casa de bonecas,
O campo de futebol, os meninos
Somos muitas crianças, crianças que sejam.
CRIANÇA EM MIM
No barquinho de papel
Ou aviãozinho a voar
A vida sem limites
BRINCAR
Policia e ladrão
Queimada
Politico não
BOLA DE GUDE
Era uma alegria...
Na disputa
Ganhava todas
QUEIMADA
Todo dia, nada mudava.
Queria brincar
Queimava minha namorada
VELOTROL
Cavalo de pau
Ladeiras mais inclinadas
Cada susto que passei
ESCONDE-ESCONDE
As vezes ia tão longe
Que a brincadeira acabava
E eu nem sabia
BEIJO, ABRAÇO, APERTO DE MÃO
Não entendia
Para que servia
O aperto de mão
AMARELINHA
Era bom de pulo
Mas eram as meninas
Que sempre chegavam ao céu
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Luciene Avanzini
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BRINCADEIRAS NO POMAR
Diversidade de cheiros e cores
E os sabores...
Chuviscou travessuras
PAPAGAIOS DE PAPEL...
Leves e multicores
Brilham ao Sol
Dançando no horizonte
BINCADEIRAS DE CRIANÇAS
Chuva chovendo
Crianças brincando
Cairam na lama
CRIANÇAS... CUIDAR E AMAR!
Criança não tem dia
muito menos mês
Pega fogo todo dia
CHEIRO DE CRIANÇA
Cheirinho cheiroso
Inconfundível
Apertei gostoso
CRIANÇAS ARTEIRAS E LIGEIRAS
Criança calada
Corra...rsrsrs
Arte consumada
CAVALINHO DE PAU
Imaginação solta
De Jóquei a Cavaleiro Real
A amizade é mágica
PUREZA INFANTIL
Mundo encantado
Olhar inocente
Sabedoria milenar
DEIXA O AMOR ENTRAR
Tristeza no ambiente
Adultos impacientes
Venham as crianças
A PIPA CAMPEÃ
Empinando pipas
Céu colorido festivo
Perdeu a rabiola
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Marília Tavernard
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SONHOS NO AR
Sobem as pipas
No azul infinito
Plenos de céu
CRIANÇA A MODA ANTIGA
Sem internet
Telefone sem fio
Risada assegurada
CRIANÇA FELIZ
Canta
Dança
Embala sonhos
LEMBRANÇAS DA INFÂNCIA
Bicicleta, bola, peteca
No canto coitadinha
Ficava a boneca sozinha
MENINA PODE
Jogar bola
Empinar pipas
Pode tudo a menina
MENINO SONHADOR
Vou ser jogador
Foi estudar
Virou professor
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Néctar dos Anjos
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DESDE CRIANÇA
Buscar no roçado
Prepara na panela de barro
Fazer raposas
UM BALANCINHO NO QUINTAL
Felicidades a balançar
Cabelos ao vento
Pego estrelinhas
CORRIDA DE CARRINHOS DE ROLIMÃ
Preparados. . .
Já!
A rodinha saiu! Xiiiii
UM PÉ DE AZEITONA (JAMELÃO)
Frutas robustas
Maduras
Boquinhas roxas
É TEMPO DE CAJU
Crianças esquecem as refeições
Só caju, sacia
Cuidado com o pé. Bicho de pé
PULA CORDA
Coreografias
Pimenta ou pimentão
Mocotós vermelhos
DIA DE CHUVA
Criançada se esbalda
De repente, um raio
Todas recolhidas
DIA DE PLANTAR HORTA
Mudinhas de coentro
É assim, tia?
Quando olhou, raízes pra cima
VIAJAR NO COSMOS
Do deserto de Atacama
Supertelescópio
As crianças, tocam a lua
CRIANÇA CORAJOSA
Dente molinho
Comeu maçã
Janelinha se abriu
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Rita Queiroz
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BRINCADEIRAS DE CRIANÇA
Sonhos voam
Em aquarelas saltitantes
Bolinhas coloridas de sabão
A MENINA DA VOVÓ
Sorriso de menina
Voa com o vento
Borboleteia, colorindo o tempo
MINHA CRIANÇA
De olhos abertos
Em harmonia
Sonha com partilhas
CRIANÇA FELIZ
Bola bate na janela
A vizinha reclama
Sorrisos agitam a rua
NOSSAS CRIANÇAS
Nos sonhos, traquinagem
Olhos inquietos
Vida floresce na alvorada
EU, CRIANÇA
Imaginação fértil
Pintando aquarelas
Bom dia, pato e galinha!
NO CIRCO
Olhos no picadeiro
Balançam aventuras
Palhaçaria corre solta
NO RIO
Banhos de inocência
Mamãe reclama
Voam borboletas
NA PRAIA
Castelos de areia
Rolo feito bife à milanesa
Ondas de gargalhada
SAUDADES DA INFÂNCIA I
Casa de vovó
Noite de lua cheia
Causos de arrepiar a nuca

REVISTA BARBANTE - 321

Ronaldo Jacobina
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VIU NUM FILME
Menino sapeca coragem tinha
Convidou Amiguinha
A dançar na chuvinha!
MENINA ESPERTA
Danda danada,
O Boi da Cara Preta
Não roubara’ sua chupeta!
MENINA TRAQUINA
Olha, Maeeee, Beth
Pintou o 7.
No muro da Vizinha!
UM É POUCO PRA NOBREZA
Na hora de brincar, quer ser a princesa
Lucienne é assim, com dois “n”
Não sei onde achou esta certeza!
MENINA ALEGRE
Fé, Liz!
Tua alegria
Já traz no nome!
MENINA RITA E MÁGICO DE OZ
Convidei a Ritinha pra dançar...
Não é um convite atroz...
Melhor maneira de na chuva se molhar!
O NÉCTAR DOS ANJOS BOLINHA PROVOU
Luluzinha não gostou.
Mariazinha tinha um jardim...
Todo dia, na lapela, tinha uma flor!!!
O 1001 NA CIRANDINHA
Mil e um Poetrix fiz.
A maioria é pro menino
Em mim, eterno aprendiz!
15 DE OUTUBRO
Flor amarela
Para ela: “Amar ela!”
Salve, Pro’!
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Vera Azevedo
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MOLECADA NA SAíDA DA ESCOLA
Pontaria, cajás maduros.
Pedra atirada...zuupt!
Carreira na calçada alheia
PORTA RETRATO
Olhos fechados
Relembrando
Menina que fui
BIRRA
Bonecas da estrela
Burguesas
Gosto dessa....pop, velha e rasgada.
FEIRA NO TERRENO BALDIO
Massaranduba, cajá,
ameixa amarela, matinhos...
Comidinhas das bonecas.
SEIS ANOS
Explica pra mim
Nuvens e marolas
Criança curiosa
BEM ALÍ DO LADO...
Fome,vergonha e piolhos...
Onde , a esperança?
Vem do pão doado à mãozinha
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Feliz mês das crianças!
Feliz outubro!
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