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VERSÃO EM PORTUGUÊS

A presente nota somou suas adesões até segunda-feira, 23/11, à noite e está sendo disponibilizada como 
documento de repúdio publicamente em todas as redes que aderiram a ela.

Nota de repúdio

Desde a Rede “Traduzindo as Lutas Antirracistas”, coletivo internacional formado por educadores populares, 
professores universitaries e artistas, do Brasil, Argentina e Guiné Bissau, vinculado ao Ciclo 2020 de Ações 

Antirracistas da Cátedra UNESCO de Combate ao Racismo no Ensino Superior manifestamos nosso 
máximo repúdio ao asassinato de João Alberto Silveira Freitas, homem negro de 40 anos em Porto Alegre. 
Na véspera do dia 20 de Novembro de 2020, da Consciência Negra, João Alberto foi espancado até a morte 

por dois homens brancos, um segurança e um policial militar temporário em uma unidade do Hipermercado 
Carrefour de Porto Alegre. 

O linchamento do João Alberto Silveira Freitas conduziu a uma imensa tristeza, revolta e mobilização em 
todos os os coletivos antirracistas do Brasil. O crime revela a necropolítica e o racismo estrutural que permeia 
as relações de poder instituídas na própria empresa. Como o racismo é compreendido e debatido nos espaços 

de formação desta empresa privada? Como se produz e reproduz o racismo no cotidiano da circulação nos 
hipermercados, na contratação dos/as trabalhadores/as da empresa, na educação dos/as seguranças e polícias 

militares?

Este episódio genocida manifesta a exacerbação do racismo e a desigualdade que existe nos níveis cotidianos 
e micropolíticos. A criminalização da pessoa negra, do corpo negro e  do corpo pobre se praticam nas 

interações cotidianas em defesa da ordem das desigualdades. Ele evidencia também a falta de treinamento 
das empresas de segurança contratadas por corporações que agem com leis próprias - não necessariamente 

escritas - que fomentam a violência racial e que agem paralelamente às normativas vigentes. 

Queremos deixar evidente que a pretensa “política arco-íris” de inclusão superficial das diferenças raciais, 
sexuais, de gênero e de deficiência na empresa sem alimentar mudanças mais profundas é típica das 

corporações em contextos neoliberais. Neste sentido, exigimos que o Hipermercado Carrefour reorganize 
seus espaços laborais para que lhe sejam ministradas aulas de cidadania permanente por parte do movimento 
negro educador e outros coletivos sociais orientados à ação afirmativa de caráter étnico-racial. Manifestamos 
que um pedido de desculpas não é suficiente para limpar o crime, nem no presente caso nem nos anteriores 
já registrados nesta rede. É preciso que a empresa se posicione públicamente em prol de tecer caminhos para 

a reparação do povo negro no Brasil através de ações imediatas de apoio, estímulo e inclusão democrática.

O Estado, os movimentos da sociedade civil e a cidadania toda continuaremos atentos para acompanhar, 
educar e controlar às grandes empresas, locais onde acontecem cotidianamente crimes racistas, capacitistas e 

explorações de classe que cerceiam nosso acesso à cidadania plena como país, continente e humanidade.

Equipe de “Traduzindo as Lutas Antirracistas” - Cátedra UNESCO
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Versão em francês (traduzida pelo Prof. Abdoul Hadi Savadogo)

VERSION FRANÇAISE
La présente note circulera, réunissant des adhésions et disponibilisé comme document de condamnation 

publique dans tous les réseaux qui y ont adhéré.

Note de condamnation

À partir du Réseau "Traduisant Les Luttes Antiracistes", collectif international formé d'éducateurs populaires, 
de professeurs universitaires et d'artistes du Brésil, d'Argentine et de Guinée Bissau liés au Cycle 2020 

d'Actions Antiracistes de la Chaire UNESCO de Lutte Contre le Racisme dans l'Enseignement Supérieur, 
nous exprimons notre plus grande condamnation du meurtre de João Alberto Silveira Freitas, homme noir 
de 40 ans à Porto Alegre (Brésil). La veille du 20 Novembre 2020, jour-commémoration de La Conscience 

Noire, João Alberto a été battu à mort par deux hommes blancs, un agent de sécurité et un policier militaire 
temporaire, dans une unité de l'hypermarché Carrefour de Porto Alegre (Brésil). 

Le lynchage de João Alberto Silveira Freitas a donné lieu à une immense tristesse, une révolte et une 
mobilisation de tous les collectifs antiracistes du Brésil. Le crime révèle la nécropolitique et le racisme 

structurel qui imprègnent les relations de pouvoir instituées dans la propre entreprise. Comment le racisme 
est-il compris et débattu dans les espaces de formation de cette entreprise privée ? Comment le racisme est-il 
produit et reproduit dans la circulation quotidienne dans les hypermarchés, dans l'embauche des travailleurs/

ses de l’entreprise, dans la formation des agents/es de sécurité et de la police militaire?

Cet épisode génocidaire manifeste l'exacerbation du racisme et de l'inégalité qui existe aux niveaux quotidiens 
et micropolitiques. La criminalisation de la personne noire, du corps noir et du corps pauvre se pratiquent 
dans les interactions quotidiennes en défense de l'ordre des inégalités. Elle met également en évidence, le 

manque de formation des entreprises de sécurité engagées par des sociétés qui agissent avec leurs propres lois 
- pas nécessairement écrites - qui fomentent la violence raciale et qui agissent parallèlement aux normatives 

en vigueur. 

Nous voulons rendre évident le fait que la prétendue " politique arc-en-ciel" d’inclusion superficielle des 
différences raciales, sexuelles et de handicap dans l'entreprise, sans alimenter de changements plus profonds, 
est typique des entreprises dans les contextes néolibéraux. Dans ce sens, nous exigeons que l'Hypermarché 
Carrefour réorganise ses espaces de travail de sorte à ce que leurs soient administrés des cours permanents 
de citoyenneté de la part du Mouvement Noir Educateur ainsi que d'autres collectifs sociaux orientés vers 

l'action affirmative à caractère ethnico-racial. Nous manifestons le fait que présenter des excuses ne suffisent 
pas à nettoyer le crime, ni dans le cas présent ni dans les précédents déjà enregistrés dans ce réseau. Il est 

nécessaire que l'entreprise se positionne publiquement de sorte à tisser des voies de réparation pour les noirs 
au Brésil, à travers des actions immédiates de soutien, de stimulation et d'inclusion démocratique.

L'État, les mouvements de la société civile et la citoyenneté entière, nous continuerons attentifs afin 
d'accompagner, éduquer et contrôler les grandes entreprises, lieux où se produisent quotidiennement des 

crimes racistes, des violences discriminatoires envers les personnes déficientes ainsi que des explorations de 
classe qui restreignent notre accès à la pleine citoyenneté en tant que pays, continent et humanité.

Équipe de "Traduisant Les Luttes Antiracistes" - Chaire UNESCO
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Versão em inglês (Traduzida por Ricardo Rodrigues Amorim)

ENGLISH VERSION
This note will circulate adding memberships until Monday night, 11/23. Then Tuesday it will be made 

available as a public disapproval document in all the joined networks.

Disapproval note

Our Network "Translating the Anti-Racist Struggles", is an international collective formed by popular 
educators, university professors, and artists, from Brazil, Argentina, and Guinea-Bissau. We are linked to the 

2020 Cycle of Anti-Racist Actions of the UNESCO Chair to Combat Racism in Higher Education and we 
express our utmost rejection of the murder of João Alberto Silveira Freitas, a 40-year-old black man from 

Porto Alegre, Brasil.

On the eve of November 20, 2020, from the Dia da Consciência Negra (Black Consciousness Day), João 
Alberto was beaten to death by two white men, a security guard, and a temporary military policeman in a 

unit of the Carrefour Hypermarket in Porto Alegre.

The lynching of João Alberto Silveira Freitas led to immense sadness, revolt, and mobilization in all the anti-
racist collectives in Brazil. The crime reveals the necropolitics and structural racism that permeates the power 

relations established in the company itself. How is racism understood and debated in the training spaces 
of this private company? How is racism produced and reproduced in the daily of hypermarkets, in hiring 

company workers, in the education of security guards and military police of State?

This genocidal episode manifests the exacerbation of racism and the inequality that exists every day at 
micropolitical levels. The criminalization of the black person, the black body, and the poor body is practiced 

in everyday interactions in defense of the inequalities. It also highlights the lack of training of security 
companies hired by corporations that act with their own laws - not necessarily written - that foment racial 

violence and act in parallel with the current regulations.

We want to make it clear that the so-called "rainbow policy" of superficial inclusion of racial, sexual, 
gender, and disability differences in the company without promoting more profound changes is typical of 
corporations in neoliberal contexts. In this sense, we demand that Hipermercado Carrefour reorganize its 

workspaces with the inclusion of citizenship classes taught by the black educating movement and other social 
collectives oriented by an ethnic-racial character affirmative action. We express that an apology is not enough 
to clean up the crime, neither in the present case nor in the previous ones already registered in this network. 
It is necessary for the company to publicly position itself in order to weave paths for the repair of the black 

people in Brazil through immediate support actions, encouragement, and democratic inclusion.

The State, civil society movements, and all citizens will continue to be attentive to accompany, educate and 
control large companies, places where racist, ableist crimes and class exploitation happen daily and restrict 

our access to full citizenship as a country, continent, and humanity.

"Translating the Anti-Racist Struggles" team - UNESCO Chair

Apoiam os seguintes coletivos, instituições, projetos e pessoas: 

01 - Projeto de Extensão RECânone/UFRN

02 - Projeto de Extensão Encontro de Saberes/UFRN
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03 - RangZen Tibete Livre Natal, RN

04 - Coletivo para Emancipação das Mulheres Guineenses - As Okinkas. 

05 - Projeto “Boas Práticas de Enfrentamento à COVID-19” - CNPQ

06 - Oficina “Branquitudes em Perspectiva Interseccional” - Projeto Cuidados em Tempos de Necropolítica/
UFRN

07 - Liliana Tamagno. Laboratorio de investigaciones en antropología social (LIAS) Universidad Nacional de 
La Plata ARGENTINA

08 - Claudia Briones, Universidad Nacional de Río Negro y CONICET, Argentina.

09 - Diana Milstein, Centro de Investigaciones Sociales -CONICET/IDES y Red Internacional de Etnografía 
con Niñas, NIños y Jóvenes, Argentina

10 - Dayse Fernanda Lima da Silva. Mulher negra, professora da Rede Pública no RN, estudante de Ciências 
Sociais na UFRN.

11 - Peti Mama Gomes. Guineense, Doutoranda em Antropologia Social - PPGA - UFPA.

12 - Movimento Nacional População em Situação de Rua-MNPR no Rio Grande do Norte.

13 - Anani Dodji Sanouvi  Artista ÈwÈ do Notse- Togo ( oeste Africa ) / Co-fundador e Diretor artistico  cia 
Kawin. Niteroi -RJ- BRASIL.   

14 - Bárbara Altschuler. Observatorio de la Economía Social y Solidaria. Universidad Nacional de Quilmes. 
Argentina 

15 - Sandra Sassetti Fernandes Erickson, Departamento de Línguas e Literaturas Estrangeiras Modernas, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil; Movimento RangZen: Tibete Livre Natal, RN 

16 - Alejandro Escobar Hoyos, Mestrando em Antropologia Social - PPGAS UFRN.

17 - Luan Gomes dos Santos de Oliveira, Universidade Federal de Campina Grande - UFCG. 

18 - Raúl Zibechi, Uruguay.

19 - Alcida Rita Ramos 
Professora Emérita, Departamento de Antropologia, Universidade de Brasília 

20 - Patricio Lepe-Carrión, Núcleo de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de la Frontera (Chile).

21 - María Cecilia Carrera- Profesora e investigadora FAHCE-Universidad Nacional de La Plata; Centro de 
Antropología Social-IDES, RIENN, Argentina

22 - Liberta Elas - Pernambuco
 

23 - Maclina maria de lima neta 

24 - Noelia Suárez - Licenciada en Psicología (UNSL, Argentina)

25 - Bia Labte PhD, Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos
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26- Diego Dominguez, Grupo Estudios de Ecología Política, Comunidades y Derechos (UBA - Argentina)

27. Yanett Segovia. Red de Etnografías colaborativas y comprometidas. Universidad de Los Andes, Venezuela.

28. Grupo de investigación vidas, violencias y con-vivencias en América Latina y El CAribe, Universidad de 
Los Andes, Venezuela. 

29. Elena Nava Morales- Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México 
(México).

30. Citlali Doljanin Galindez, antropóloga argentina y mexicana.

31. MANOS (Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Social y Artisitico), Salta, Argentina.

32. Grupo de Pesquisa CRIAS: Criança, Sociedade e Cultura da Universidade Federal da Paraíba na pessoa na 
sua coordenadora a profa. Flávia Ferreira Pires

33. Olga Rodríguez Sierra, psicóloga, neurocientífica, mexicana.

34. Maria Ochoa Sierra, profesora Universidad de Antioquia

35. Aline de Moura Rodrigues, Atinuké, mulher negra e gaúcha, amefricana, estudante de Ciências Sociais na 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

  
36. Marta Sahores. Docente jubilada de U N Pat. SJB Esquel, Argentina.

37. Margret Jaeger, professora assistente na Universidade Sigmund Freud, Áustria. 

38. Ricardo Verdum, Laced, Museu Nacional, Brasil.

39. Cristina Mateu, docente de la UBA e integrante de la revista La Marea.

40. Fernando García, docente investigador flacso ecuador 

41.Stephen Grant Baines, professor titular, LAGERI, Universidade de Brasília

42. Ermeval da Hora  professor da Rede pública de  Salvador, coordenador do Coletivo LGBTQI DO MNU./
Ba.

43. Soledad Barruti, periodista. Bocado.lat

44. Maraci G. Aubel Mulher negra e baiana, doutoranda in Educational Leadership and Policy Studies at the 
University of Kansas.

45. Gonzalo Basile. Director e investigador programa Salud Internacional FLACSO RD, Coord. GT Salud 
Internacional CLACSO (Consejo Latinoamericana de Ciencias Sociales)

46. GT Salud Internacional y Soberanía Sanitaria CLACSO(Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales)

47. Red de Sistemas y Políticas de Salud ALAMES (Asociación Latinoamericana de Medicina Social)

48. Juan Wahren, Universidad de Buenos Aires, CONICET 
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49. Breno da Silva Carvalho, Departamento de Comunicação Social / UFRN

50. Stella M. García, Laboratorio de Investigaciones en Antropología Social, Facultad de Ciencias naturales y 
Museo, Universidad Nacional de La Plata, Argentina.

51. Pingréwaoga Béma Abdoul Hadi Savadogo.  Socioantropólogo / Casa das Áfricas - Amanar (Brasil);  
Pesquisador Associado I - Instituto de Estudos da África IEAf-UFPE / Brasil.

52. Juan Carlos Radovich. Antropólogo Social. Universidad de Buenos Aires. CONICET. Argentina.

53. Jorge Brega. Revista La Marea. Argentina

54. Astrid Ulloa, Universidad Nacional de Colombia

55. Layza Castelo Branco Mendes, professora adjunta da Universidade Estadual do Ceará (UECE), 
coordenadora do Laboratório de Sociedades, Subjetividades e Humanismos (Lassu)

56. Mariana Mora, Centro de Investigaciones y Estudios Super
 Antropología Social, Ciudad de México, Red de Feminismos Descoloniales - México

57. Guilherme Moura Fagundes. Pós-Doutorando, LACT, Universidade de Brasília.

58. Berenice Morales Aguilar . Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM. 

59. Walter Mignolo, Duke University, US

60. Claudia Salomon-Tarquini, Universidad Nacional de La Pampa-CONICET, Argentina

61. Ananda Machado- Universidade Federal de Roraima- UFRr. Brasil 

62. Delmy Tania Cruz Hernández-Mujeres Transformando Mundos A.C./UNAM/ Grupo de Trabajo 
CLACSO Cuerpos Territorios y Feminismos 

63. Thiago Leandro Vieira Cavalcante, Universidade Federal da Grande Dourados, Brasil.

64. Morita Carrasco. UBA- Profesora Jubilada

65. Giovanna De Carli Lopes - Universidade Federal da Bahia (UFBA), Brasil. Pesquisadora do NEGRAS - 
Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero, Raça e Saúde.

66. Irma Ruiz. CONICET -Universidad de Buenos Aires - Profesora consulta

67. Maclina maria de lima neta

68. Lavínia Uchôa Azevedo de Araújo - professora/coordenadora do Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva 
(NESC/UFRN).

69. Claudia Mura, professora da Universidade Federal de Alagoas, Brasil.

70. Luiz Assunção, professor titular do Departamento de Antropologia, UFRN, Brasil.

71. Liliane de Jesus Bittencourt - docente da Universidade Federal da Bahia (UFBA),  Brasil. Pesquisadora do 
NEGRAS - Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero, Raça e Saúde.
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72. Eileen De Monte. Docente de la Universidad Nacional Del Comahue. Misionera por la Paz Mundial - 
Unión de la Hermandad Mundial.

73. Patrícia de Mendonça Rodrigues, antropóloga brasileira. 

74. María Rossi Idárraga, doctora en antropología social, UFRJ 

75. Marcilânia Gomes Alcântara Figueiredo, Pedagoga , Professora da rede Municipal de Ensino de Sousa, 
cigana de etnia Calon.

76. Eliane Tânia Freitas, antropóloga, UFRN, Brasil.

77. Sofia venturoli, Università di Torino, Italia. 

78. Valeria Sonna, PhD (UBA, Argentina)

79. Chloé Constant (FLACSO México)

80. Eugx Grotz, docente y becarix doctoral CONICET, Instituto de investigaciones en Ciencias de la 
Educación, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Argentina

81. Silvana De Carli Lopes, Artista Plástica, Brasil.

 82. Aldalina Ribeiro Freitas, docente do IFRN e membro do NEGEDI - Núcleo de Estudos e Pesquisas em 
Gênero e Diversidade. 

83. Francisco Javier Antón Burgos, Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense de Madrid 

84. João Victtor Gomes Varjão, mestrando em Antropologia pela Universidade Federal da Bahia.

85. Caroline Siqueira Noal, acadêmica de Psicologia, Universidade Federal de Santa Maria 

86. Bruno de Paula Barbosa, professor de Língua Portuguesa do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, 
Brasil.

87. Eduardo Mattio, docente e investigador, Facultad Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de 
Córdoba, Argentina

88. Maite Rodigou. Area Feminismos, Genero y Sexualidades . Centro de Investigaciones Facultad Filosofia y 
Humanidades. Universidad Nacional de Cordoba, Argentina

89. Duvan Murillo. Investigador, candidato a PhD en antropología social, IFCH, Unicamp.

90. Laura Taddei Alves Pereira Pinto Berquó Universidade Federal da Paraíba -UFPB - Brasil

91. Olga Lorenia Urbalejo Castorena. Universidad Autónoma de Baja California, México. 

92. Marco Antonio Almeida Llarena, Instituto Federal da Paraíba 

93. Natalia Cabanillas. Universidade da Integraçao Internacional da Lusofonia Afro-brasileira- UNILAB-CE. 

94. Projeto de Extensao Museus itinerantes- UNILAB- CE
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95. Matheus de Holanda, químico industrial.

96. Ciro Caleb, Coletivo Estudantil A UFPB SOMOS NÓS, Centro Acadêmico de História Quebra-Quilos da 
Universidade Federal da Paraíba.

97. Mario Rufer, Universidad Autónoma Metropolitana, México.

98. Hans Carrillo Guach, Universidade Federal de Goiás

99. Núcleo de Estudantes Negras e Negros do CCAE/UFPB.

100.Centro de Referência em Direitos Humanos do Agreste - UEPB

101. Grupo de Trabalho em Gênero e Sexualidades e Direitos Humanos do NCDH - UFPB
102. José Baptista de Mello Neto - Professor Efetivo das Universidades Estadual e Federal da Paraíba.

103 María Victoria Vagnoni Poeta Argentina

104. Projeto de Extensão Transgeneridade e Mulher: caminhos da Maria da Penha- CCAE - Campus IV - 
UFPB 

105. Tiago Rodrigues Araujo- Poeta, escritor, midiativista, educador, representante do fórum diversidade 
religiosa PB/ seccional Campina Grande

106. Mária Santiago de Lima

107. José Felipe dos Santos - Movimento Negro da Paraíba

108. Movimento do Espírito Lilás - MEL (Movimento LGBTQIA+ da Paraíba)

109. Valeria Frank

110. Red Feminismos, Cultura y Poder (México-Argentina-Brasil)

111. Judith Butler, Professor and Author

112. Analia Coccia

113. Arneide Bandeira Cemin. Professora Titular, Departamento de Ciências Sociais, Antropologia, 
Universidade Federal de Rondônia

114. Oficina "Branquitudes em Perspectiva Interseccional" - Projeto de Pesquisa Cuidados em Tempos de 
Necropolítica - UFRN

115. Rosângela Trajano da Silva, Oficina "Branquitudes em Perspectiva Interseccional" - Projeto de Pesquisa 
Cuidados em Tempos de Necropolítica - UFRN

116. Iracema da Silva Trajano, dona de casa

117. Mirta Silvia Guaymas.DNI 25884673, Universidad Nacional de Salta, Argentina.

118. Maíra Araújo Azevedo 
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119. Júlio Cézar Dantas de Araújo

120. Roberto Trajano Soares, ASG e Técnico em Segurança do Trabalho

121. Janaína Ramos Alves Campos

122. Edzita SigoViva, matrigestora na SigoViva

123. Dayse Fernanda Lima da Silva. Mulher negra, professora da Rede Pública no RN, estudante de Ciências 
Sociais na UFRN.

124. ALAM, AFLAM, que teem como presidente Taniamá Vieira da Silva Barreto

125. Raimunda Audinete de Araújo
126. Maíra Araújo Azevedo 

127. Manoel Honorio Romão - Representação Discente da Pós em Educação/UFRN

128. Aline de Moura Mattos 

129. Nádia Marota Minó 

130. Talita Costa - UFBA 

131. Thyago Thayronne Campos Pinheiro

132. Maria Aparecida Dias/UFRN

133. Ariadna Solís

134. Maria Elizabeth Moreira Leite Iacomini 

135. Maria José Silvestre da Silva

136. Andréa Leite

137. Antônio de Pádua Elias de Sousa.-  Escritor-  Formiga-MG 

138. Michele Pereira de Souza da Fonseca
LEPIDEFE - Laboratório de Estudos e Pesquisas sobre Inclusão e Diferenças na Educação Física escolar UFRJ

139. Rosimeri fonseca dos santos

140. Reginaldo Ramos dos Santos 
141. Beatriz Cordeiro Bezerra 

142. Fátima Teixeira

143. Alexis Papazian, Fundación Luisa Hairabedian / Universidad de Buenos Aires. Argentina. 

143. Pietro Rodrigues Corrêa estudante de Educação Física da UERJ 

144. Ronaldo Ribeiro Jacobina - Professor Titular de Medicina Preventiva e Social (Aposentado-Propap) da 
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Faculdade de Medicina da Bahia- Universidade Federal Da Bahia. Médico Professor e Escritor.

145. Vanda Ligia Alves

146. Graciele Massoli Rodrigues 

147. Mariana Peres da Rocha

148. Vera Lucia Teixeira Silva

149. Carlos Alberto de Mattos Ferreira 

150. Mirvane Dias de Souza 

151. Fernando Rodrigues

152. Rodrigo Roah Rodrigues 

153. Lucas Ribeiro de Melo (licenciando em Educação Física pela EEFD-UFRJ e integrante do Laboratório de 
Estudos e Pesquisas sobre Inclusão e Diferenças na Educação Física Escolar, ligado à mesma instituição)

154. Elisabete dos Santos Freire

155. Antonio Cabral Filho

156. Angelica castilho alonso 

157. Jussara rodrigues bicudo oliva

158. Francymary Beatriz da Silva Bezerra

159. Rodrigo Pedrasssolli

160. Diego Pinto Jabois 

161. José Elias

162. Luciana Venâncio

163. Ana Clara de Souza Paiva

164. July Roberta dos Santos Amorim

165. Simone Ap. Rezende 

166. Fabille Assumpção (UFRJ)

167. LEPIDEFE - EEFD/UFRJ

168. Monica de Oliveira Gonzaga 

169. Monica de Oliveira Gonzaga/SEEDUC
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170. Lucia Helena de Souza Paiva

171. Patrícia Firmino Credidio 

172. Francisco Finiz

173. Sirleide Pereira

174. Milena Pedro de Morais

175. Renata Cristina Cabrera 

176. Claudia Fernandes do  Prado 

177. Angela Lobo Costa

178. Tiago Pereira Pontes

179. Felix Fernando Elvas Pequeno.

180. Maria Tereza de Oliveira Soares 

181. Alexandra Maria Pinheiro Rosa

182. Dalva A. Gois

183. Mônica Giacomini

184. Wecsley Mariano

185. Mr. Gentleman Barbearia 

186. Studio Balagandã 

187. Ana Ferreira Santos - Professora Rede Estadual SP

188. Marcelo de Melo Rita

189. Sérgio dos Santos

190. Norma Naharro - docente  Universidad Nacional de Salta - ARGENTINA

191. Claudia Fernandes do  Prado 

192. Jocyele Marinheiro, Oficina "Branquitudes em Perspectiva Interseccional" - Projeto de Pesquisa 
Cuidados em Tempos de Necropolítica - UFRN

193. Daiana Machado dos Santos

194. Maria de Fatima Correia Cardoso
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Editorial
A Revista Barbante veste-se de Mamãe Noel neste final de ano para desejar a vocês, queridos 
leitores e queridas leitoras, um Natal repleto de felicidade e um final de ano cheio de saúde, 
paz, esperança e amor. Ainda que estejamos vivendo um tempo difícil, a chegada do final do 
ano reacende a esperança em nossos corações. Lutemos para mantê-la viva conosco.

Nesta edição especial, novamente, corremos vários mundos e andamos pelo Brasil quase 
todo!  Recebemos tantos textos que precisamos, pela primeira vez, fazer uma edição em dois 
volumes! Este é o primeiro. Ufa! Obrigada pelo carinho que vocês dedicam à Barbante!

Neste volume, a editora e fotógrafa Christina Ramalho contribui com vinte fotografias da série 
“Portas e Janelas”, de sua autoria, deixando a Barbante cheia de recantos! 

Na seção “Artigos”, vocês encontrarão textos de Daniel da Rocha Silva e Edilene Oliveira da 
Silva Feitosa; Eliene Farias da Silva e Elane da Silva Placido; Gardênia Dias Santos; Juliana dos 
Santos Santana; Maria da Conceição Santos; Ricardo Santos David e Thais Santos Medeiros.

Na linda seção “Cartuns”, Rosângela Trajano traz-nos um pouco de esperança e belezura para 
este Natal.

Na seção “Contos”, uma grandiosa surpresa! Muitos autores escreveram contos belíssimos, 
são eles: Adailton Ferreira; Antônio Souza; Bryzza; Cláudio Feldman; Cristiane Sousa Santos; 
João da Mata Costa; D. F. Collins; Emecê Garcia; Fátima  Leite; Henri Fernandes; Gisela 
Lopes Peçanha; Gustavo Aragão Cardoso; Iêda Chaves Freitas; Jonatan Magella; José Ângelo; 
José Miguell Yann; Luís Amorim; Márcia Batista Ramos; Maria Moura dos Santos e Marcos 
Andrade Alves dos Santos; Marcos Nunes Loiola; Maria Ivania dos Santos; Miguel Carqueija; 
Alufa-Licuta Oxoronga; Regilene Martins; Rogério Santos de Sá; Rosangela Mariano; Takinho 
e Tex Rocketann.

Para celebrarmos o Natal, trazemos especialmente para vocês um dossiê criado pelos poetrixtas 
do grupo Ciranda Poetrix no WhatsApp e site cirandapoetrix.com.br, com poetrix sobre o 
Natal ilustrados, também por Christina Ramalho.

Já já anunciaremos o segundo volume! Feliz Natal e Ano Novo! 

As editoras. 
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A CONSTRUÇÃO DO SUJEITO EM “DIÁRIO DE UM DETENTO” DO RACIONAIS MC’S1

Daniel da Rocha Silva (PPGL-UFS)

Edilene Oliveira da Silva Feitosa (SEDUC-FSA)

RESUMO

Este trabalho objetiva discutir a construção do sujeito na canção “Diário de um detento” dos Racionais Mc’s. 
Como ponto de partida, analisaremos o discurso conforme o teórico francês Michel Pêcheux e as considerações 
da professora pesquisadora Eni Orlandi. Dada a sua importância para essa linha de análise linguística, 
pretendemos afunilar à medida que temos como alvo as discussões acerca do que é o “sujeito”. Com isso, 
levamos em consideração os estudos pêcheutianos da terceira fase para a análise do corpus, por considerar o 
discurso heterogêneo a partir de suas relações em sociedade. Consideramos ser o sujeito a principal concepção 
de interpelação da materialidade discursiva às características sociais presentes na canção que remontam o 
analista a depreender uma perspectiva de exclusão social de perfis negros, pobres e de comunidades subalternas.

Palavras-chave: Análise de discurso. Linguagem. Prisão. Sujeito.

1 INTRODUÇÃO

A Análise do Discurso (doravante AD) de matriz pêcheutiana surgiu nos anos 60, na França, e vem 

adquirindo abordagens outras quanto ao seu corpus, haja vista a necessidade de análises da “[...] política 

da língua que se materializa no corpo do texto [...]” (ORLANDI, 2005, p. 10). Desse modo, interessa-nos 

a abordagem materialista que se constitui como a terceira época dos estudos de Michel Pêcheux, em que se 

considera o dito histórico presente na realização do discurso. Com isso, problematizamos o sujeito histórico 

atravessado na/pela língua de uma canção intitulada “Diário de um detento” que retrata a realidade de um ex-

detento do Carandiru, sobrevivente do massacre.

Objetivamos, com esta abordagem, compreender “discurso” na concepção de Michel Pêcheux, do 

seu início até chegarmos à terceira fase; ainda, afunilar as definições/conceitos acerca do que é o “sujeito” 

para o teórico francês e perpassar tais arcabouços em “Diário de um detento” do grupo de rap paulistano 

1  Uma primeira versão desse texto foi apresentado no I Congresso Nordestino de Linguística Aplicada – CO-
NELA 2020 realizado pela UFCG/Campus Cajazeiras – PB e será publicado nos Anais do referido evento. 
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Racionais Mc’s. Para atender aos nossos objetivos e enriquecer ainda mais as análises, consideramos também 

as compreensões da professora Eni Orlandi, uma das principais estudiosas do discurso pêcheutiano no Brasil.

O grupo Racionais Mc’s foi fundado em 1988 e, desde então, é composto por quatro integrantes: 

Paulo Eduardo Salvador, vulgo Ice Blue; Edivaldo Pereira Alves, o Edi Rock; Kleber Geraldo Lelis Simões, 

conhecido por KL Jay; e Pedro Paulo Soares Pereira, o Mano Brown, considerado o líder da banda e também 

uma das personalidades mais influentes do país. Apesar de sua formação se anteceder aos anos 90, foi apenas 

nessa década que os rappers saem da periferia de São Paulo e conquistam outras comunidades de grandes 

centros urbanos através do seu mais famoso álbum, “Sobrevivendo no inferno”, lançado em 1997, que vendeu 

mais de um milhão de cópias e tornou-se livro em 2018 publicado pela editora Companhia das Letras, além de 

tornar-se leitura obrigatória em um dos mais importantes vestibulares do Brasil, o da Unicamp. Suas canções 

são compostas por palavras arrojadas que retratam a situação vivida pelos moradores de comunidades, além 

de chamar a atenção para problemas considerados históricos, tais como racismo, pobreza e violência policial.

Com os novos corpora adentrando às análises discursivas, justificamos nosso estudo através da 

necessidade de uma abordagem da materialidade linguística histórica presente nos raps, que, outrora, é uma 

de suas características, quiçá a principal; mas que também apresentemos novos objetos para análise e de como 

o sujeito se constrói na língua através de sua historicidade. Como metodologia, estamos assistidos por uma 

pesquisa qualitativa, bibliográfica e descritiva, dada a maneira como abordamos o nosso objeto, de modo que 

o corpus utilizado foi extraído do livro “Sobrevivendo no inferno”. “Diário de um detento” encontra-se na 

página 83 e sua autoria pertence a Jocenir (ex-detento sobrevivente do Carandiru) e Mano Brown, líder dos 

Racionais Mc’s. Como a canção detém mais de vinte estrofes, analisaremos os versos mais pertinentes diante 

dos nossos objetivos, pois entendemos, assim, que os mesmos já serão contemplados tendo em vista a nossa 

proposta. Nossos fundamentos teóricos estão representados principalmente por: Pêcheux (1995), Orlandi 

(2005) e Brito (2012). Com isso, consideramos que o sujeito é afetado pelas historicidades e por condições de 

produção e que se reafirma enquanto tal a partir da ideologia que o interpela e o caracteriza à sua formação 

discursiva.

2 AS ÉPOCAS PÊCHEUTIANAS: BREVES CONSIDERAÇÕES

Sabemos que as fases referentes ao teórico francês Michel Pêcheux são complexas e de um arcabouço 

vasto. Dito isso, os estudos pêcheutianos são divididos em três momentos, visto que o teórico considerou 
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importante reconsiderar suas próprias concepções. Embora esta abordagem esteja voltada para a materialidade 

da linguagem, que representa a terceira fase, consideramos pertinente apresentar um esboço acerca dos outros 

dois momentos. 

A priori: 

A AD de filiação pecheutiana nasceu nesse entrecruzamento do Materialismo Histórico 
com a Linguística e a Psicanálise, reunindo certo número de inquietações sobre o sujeito, a 
linguagem e a história a partir de um modo específico de ler essas estruturas como relativas, 
contraditórias e heterogêneas (DALTOÉ; FERNANDES; FONSECA, 2019, p. 127).

Isso significa que Pêcheux encontrou uma lacuna nos estudos estruturalistas vigentes até então. 

Dessa maneira, a dicotomia saussureana langue/parole (língua/fala) recebeu críticas, pois “Se, por um lado, 

a exclusão da fala foi suficiente para delimitar o objeto da linguística e permitir analisar o funcionamento da 

língua, por outro, essa exclusão não permite a constituição de um novo objeto – o discurso.” (BRITO, 2012, 

p. 548), o que nos permite depreender que o discurso, conforme Pêcheux, constitui-se principalmente através 

do que se apresenta na historicidade do dizer. 

Contudo, a primeira fase pêcheutiana datada do final dos anos 60 também está voltada para um 

discurso fechado, apesar do próprio estruturalismo já apresentar uma decadência em sua formulação teórica 

diante dessa perspectiva de fechamento. Considerada pelo próprio Pêcheux como uma maquinaria discursiva, 

compreendeu que o discurso estava restrito ao “sujeito-estrutura”, conforme Brito (2012, p. 547), portanto, 

fechado a partir dessa estrutura que considerava apenas a homogeneização discursiva. Dessa maneira, e 

influenciado pelos estudos de Louis Althusser, o estudioso francês “[...] determina os sujeitos como servos 

assujeitados e suportes de seus discursos, recusando, portanto, tanto o sujeito intencional como origem 

enunciadora de seu discurso quanto o sujeito universal” (BRITO, 2012, p. 547). Tal particularidade passa a ser 

foco de análise na segunda fase, momento de reestruturação da teoria pêcheutiana do discurso, embora ainda 

o considerasse enquanto maquinaria.

Dito isso, Pêcheux se revisita em 1975, com uma inserção no entendimento de sua fase anterior. 

Aqui, o teórico francês passa a considerar a exterioridade na formação do discurso, “[...] cujas evidências 

linguísticas são fornecidas por pré-construídos e discursos tranversos (elementos que vêm de outro lugar e 

invadem uma formação discursiva).”, corrobora Brito (2012, p. 553). Percebemos que é atraves da segunda 

fase que os estudos pêcheutianos começam a alavancar a heterogeneidade para as suas análises quando 

considera o pré-construído, “[...] em que a discursividade é sempre atravessada, constituída e constitutiva 

de formações ideológicas” (FRANÇA, 2016, p 2), embora nessa fase não tenha havido tantas mudanças em 

relação a anterior, visto que a maquinaria ainda era considerada.
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Em sua terceira fase, Pêcheux desconsidera a sua maquinaria a partir do que Brito (2012, p. 555) 
classifica como “desconstrução/desestabilização” da mesma. Assim:

Em 1983, dá-se a publicação de Discurso – estrutura ou acontecimento, texto que baliza 
a 3ª época dos estudos pecheutianos e que apresenta o conceito de acontecimento como 
determinante para a análise discursiva. Nesse estudo, o acontecimento discursivo é tomado 
como uma conjuntura que deve ser analisada como um todo, levando-se em consideração os 
discursos e os sujeitos como constituintes da discursividade. Aqui o sentido deve ser tomado 
como algo que emerge do imbricamento dos elementos do acontecimento com as tomadas de 
posição dos sujeitos inscritos no interior desse acontecimento (FRANÇA, 2016, p. 2).

Diante da chamada materialidade, o analista do discurso tem como objetivo observar o imbricamento 
discursivo que contribui para a formação da noção de sujeito, saindo, portanto, do artefato fechado em si. 
Desse modo, leva-se em consideração todo o exterior de um determinado momento como influenciador do 
discurso. Em outras palavras, “Convoca-se uma materialidade discursiva que se encontra em torno de um tripo 
real: o da língua, o da história e o do inconsciente” (BRITO, 2012, p. 555), e essa relação é indispensável para 
a compreensão do chamado sujeito assujeitado. 

Outra questão importante é que as análises materialistas da linguagem não estão mais remetidas aos 
objetos de outrora. A AD pêcheutiana ganhou novos corpora e adentrou também em outros departamentos 
além dos estudos linguísticos. Por mais que Michel Pêcheux tenha tido uma formação política de esquerda 
forte, e por isso tenha levado suas considerações para essa vertente, atualmente a sua teoria já não se prende a 
tais particularidades somente. Dessa maneira, consideramos ser enriquecedora esse novo horizonte discursivo, 
visto que acarreta em estudos alhures para a AD francesa em suas diversas correntes teóricas.

2.1 CONSIDERAÇÕES ACERCA DO SUJEITO PÊCHEUTIANO 

Considerar a noção de sujeito é antes disso, compreender o processo ideológico, vindo de Althusser. 
É através da interpelação ideológica do indivíduo que o torna sujeito (ORLANDI, 2012). Logo, a ideologia é 
o efeito da relação existente (e necessária!) entre o sujeito e a lígua, não é conjunto de representações, vai além 
disso. O sujeito é submisso à língua. Essa é a base do assujeitamento ideológico. 

Para tanto, precisamos compreender o que seria uma explicação necessária na delimitação do sujeito 
através de dois esquecimentos, apresentados ainda em sua segunda fase e que nos trouxe também mais algumas 
novidades, como a noção de dispersão dentro do discurso. Diz-se que:

A noção de dispersão, ao atravessar o modo como a AD concebe o sujeito assujeitado e, 
consequentemente, sua concepção de linguagem, propõe que o sujeito é duplamente afetado 
pela criação ilusória de uma realidade discursiva através do esquecimento nº 1 (o sujeito tem 
a ilusão de estar na fonte do sentido) e do esquecimento nº 2 (ancorado em sua situação de 
enunciação, o sujeito tem a ilusão de que “sabe o que diz”); recusa-se a ideia de que o sujeito 
é marcado por uma unidade e deflagra-se uma dispersão que lhe é constitutiva (BRITO, 2012, 
p. 554).
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Nesse sentido, conforme Orlandi (2012), a ideologia é o que “transforma” o indivíduo em sujeito, 

mediante a língua. Ele é afetado por realidades discursivas ideológicas, ainda que tenha a ideia de que seja 

a fonte do dizer ou saiba o que diz (esquecimentos). O sujeito pêcheutiano é, portanto, posição ideológica, 

construído na e pela linguagem, e quanto à subjetividade, entende-se que ela ocorre em relação à língua com 

a história/memória. 

Ou seja, o sujeito está sempre em relação à língua, está assujeitado a ela, no sentido de existir por ela. 

Sem língua não se tem sujeito, e sem história não há língua, como corrobora Orlandi (1999):
Com isto estou dizendo que quando se afirma que o sujeito é assujeitado, não se está 
dizendo totalmente, parcialmente, muito, pouco ou mais ou menos. O assujeitamento não é 
quantificável. Ele diz respeito à natureza da subjetividade, à qualificação do sujeito pela sua 
relação constitutiva com o simbólico: se é sujeito pelo assujeitamento à língua, na história. 
Não se pode dizer senão afetado pelo simbólico, pelo sistema significante. Não há nem sentido 
nem sujeito se não houver assujeitamento à língua. Em outras palavras, para dizer, o sujeito 
submete-se à língua. Sem isto, não tem como subjetivar-se (p. 11). 

É nesse sentido que a AD em sua terceira fase compreende o sujeito enquanto assujeitado. Certo 

disso, construímos nosso aporte teórico-metodológico e fixamos nossa análise do sujeito considerando sua 

subjetividade à língua, à história, à memória. Ressalta-se, entretando, que o sujeito atualmente é uma questão 

aberta, como afirma Possenti (2003), visto que muitos estudos surgiram e há muitas concepções acerca 

da função-sujeito. Nesse sentido, até o próprio Pêcheux retificou sua proposta, ao pontuar que a noção do 

assujeitamento oriunda de Althusser é uma afirmação marxista muito genérica (GREGOLIN, 2004). Sabe-se 

que os indivíduos são interpelados por ideologias e, assim, constituem-se sujeitos. Contudo, nessa retificação, 

ao analisar à luz da psicanálise, entende-se que os sujeitos resistem à ideologia, visto que não há dominação 

sem resistência, ainda que incosciente. Pêcheux propõe, então, um cruzamento entre ideologia e inconsciente. 

Afirma, nesse sentido, que a resistência se manifesta na/pela linguagem. 

Desse modo, analisaremos a seguir, através da linguagem da materialidade linguística “Diário de 

um detento” dos Racionais MC’s, discursos que se deslocam para a construção do sujeito detento/pobre/

preto, marginalizado que, em partes da linguagem, ainda que incosciente, mostra-se resistente, interpelado por 

discursos de resistência. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO DO CORPUS 

 Pêcheux (1995, p. 154) afirma que o sujeito ideológico é “[...] aquele que diz ao falar de si mesmo: 

“Sou eu!”)”. A priori, o título da canção “Diário de um detento” já se nota o “sou eu” pêcheutiano atravessado 
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nessa materialidade. Com isso, corroboramos que “[...] o sujeito é um indivíduo que foi interpelado por sua 

ideologia e ocupa um lugar, que é o espaço de onde enuncia, isto é, emite o seu discurso” (PEREIRA; MORO; 

COSTA, 2017, p. 656), portanto, “detento” subjaz o não dito “presídio”, que especificamente remete-se ao 

Carandiru. Bem como traz sentidos oriundos de uma realidade social “descartável”, deslocando sentidos tais 

para comunidades negras, pobres, sulbaternas. Tal situção fica ainda mais reforçada pelos seguintes versos: “O 

dia tá chuvoso, o clima tá tenso / Vários tentaram fugir, eu também quero / Mas de um a cem, a minha chance 

é zero” (RACIONAIS MC’S, 2018, p. 83), em que somos levados a depreender, pela historicidade na língua, 

que se trata de um detento em uma prisão social, não apenas entre grades de cadeia.

Além disso, o exterior faz-se constituição considerável na formação do discurso. Então, são concepções 

que basilam essa terceira fase e que, de certo modo, reconsideram as fases anteriores do teórico francês, ou 

seja, ele mesmo se reconsidera. Mas, de lá, já nos oferecia caminhos do que viria a acontecer a partir de 1983, 

“Em outras palavras, o discurso é um lugar de rupturas, assim como a língua e a história que o engendram” 

(BRITO, 2012, p. 555). Por considerar a ruptura no discurso, então já não podemos compreendê-lo enquanto 

maquinaria fechada e, portanto, homogênea.

Dar início, a partir de então, à interpelação, i.e., o discurso do outro que atravessa no interlocutor 

elimina qualquer possibilidade de unicidade discursiva. Dito isso, os discursos, que se materializam através 

dos sujeitos, estão sempre marcados por ideologias diversas advindas de outros discursos já proferidos. A 

dispersão constitui-se justamente dos outros discursos já ditos por outros sujeitos que influenciam no discurso 

que o indivíduo enquanto sujeito profere. Para Orlandi, 
É assim que suas palavras adquirem sentido, é assim que eles se significam retomando palavras 
já existentes como se elas se originassem neles e é assim que sentidos e sujeitos estão sempre 
em movimento, significando sempre de muitas e variadas maneiras. Sempre as mesmas mas, 
ao mesmo tempo, sempre outras (ORLANDI, p. 36, 2012). 

Essas particularidades foram encontradas em alguns versos de “Diário de um detento”, tais como: 

“Vai pegar HIV na boca do cachorro, [...], Adolf Hitler sorri no inferno / O Robocop do governo é frio, não 

sente pena / Só ódio e ri com a hiena” (RACIONAIS MC’S, 2018, p. 89), há citações históricas nesses versos 

que nos levam a depreender ser um discurso de outrora, visto que o HIV é uma doença presente no cotidiano 

das penitenciárias brasileiras, e não apenas lá. O que faz Adolf Hitler aí? Ele sorri porque foi realizada uma 

tirania com muitos internos do Carandiru assassinados sem direito à defesa, então, uma relação com o que 

foi o período liderado por Hitler na Alemanha; assim, uma produção de sentidos entre o nazismo e a chacina.

Além disso, falar do sujeito pêcheutiano leva qualquer analista a citar o conceito de memória, que, 

por sua vez, remete-se ao interdiscurso. Orlandi explica a memória como: “[...] o já-dito que torna possível 
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todo o dizer. De acordo com este conceito, as pessoas são filiadas a um saber discursivo que não se aprende, 
mas que produz seus efeitos por intermédio da ideologia e do inconsciente” (ORLANDI, 2005, p. 11), ou seja, 
os discursos são reproduzidos. Nas palavras da mesma autora, o interdiscurso se dá na relação da linguagem 
com o externo (ORLANDI, 2005), chamado por Pêcheux de estrutura e acontecimento, respectivamente. 

Dito isso, em “O ser humano é descartável no Brasil” (RACIONAIS MC’S, 2018, p. 89) faz-nos 
considerar ser um discurso já dito que interpela esse sujeito a reproduzi-lo de acordo com a realidade em que 
vive, i.e., uma materialidade histórica que nos permite interpelar, enquanto sujeitos analistas, sua historicidade 
e sua ideologia. Pois, quem é descartável no Brasil certamente é a população negra, pobre e que mora em 
comunidades subalternas, essa população é a carcerária em sua maciça maioria. A interpelação dá-se de modo 
tal que vem automaticamente sem ao menor esforço, a não ser que seja um leitor comum. Quanto a isso, 

Seu mérito é também  de mostrar esse vínculo de uma maneira tal que o teatro da consciência  
(eu vejo, eu penso, eu falo, eu te vejo, eu te falo, etc.) é observado dos bastidores, lá de onde 
se pode captar que se fala do sujeito, que se fala ao sujeito, antes de que o sujeito possa dizer: 
“Eu falo” (PÊCHEUX, 1995, p. 154).

As relações entre a materialidade e o não dito no discurso camuflam um sujeito com muito a dizer, 
embora o mesmo deixe pistas em decorrência da historicidade presente na linguagem. Nesse sentido, são 
essenciais as palavras de Orlandi (2005, p. 11) ao se remeter à AD pêcheutiana, “A prática de leitura proposta 
por Pêcheux, que constitui propriamente a Análise do Discurso, expõe o olhar leitor à opacidade (materialidade) 
do texto, objetivando a compreensão do que o sujeito diz em relação a outros dizeres, ao que ele não diz.” O 
desafio do analista está justamente em depreender o que o sujeito não disse e relacionar ao por que de não ter 
dito.

Percebemos, dessa maneira, efeitos de sentido dispersos no termo “Diário”, visto que remete a 
discursos do contínuo, do cotidiano. Deslocam-se para a construção de um sujeito sofrido cotidianamente, 
constituindo-se, desse modo, um sujeito marginalizado, preto, pobre, inferiorizado, mas, “não dito”.

No que diz respeito à memória discursiva, nela estão textos/textos-imagens/discursos, ou seja, 
acontecimentos; que são atualizados em dizeres, pelo interdiscurso. Entendemos acontecimento, a partir de 
Pêcheux (1999), como um fato que produz instabilidade, que rompe com o contínuo e é cheio de fissuras. 
Discursos diversos atravessam. Ele é absorvido pela memória, inscrito 1. Logo, a memória discursiva é um 
espaço heterogêneo, composta de múltiplos discursos, transversos, antagônicos.

[...] uma memória não poderia ser concebida como uma esfera plena, cujas bordas seriam 
transcendentais históricos e cujo conteúdo seria um sentido homogêneo, acumulado ao 
modo de um reservatório: é necessariamente um espaço móvel de divisões, de disjunções, 
de deslocamentos e de retomadas, de conflitos de regularização [...]. Um espaço de 
desdobramentos, réplicas, polêmicas e contra-discursos (PÊCHEUX, 1999, p. 56).

          Nessa perspectiva, o acontecimento tão esperado, a “liberdade”, remete a discursos transversos, 

que liberdade seria essa? O sujeito constrói-se nesse assujeitamento frente à ideia de liberdade que, incosciente, 

constitui-se na mesma prisão. Um conflito polêmico, mas, resistente, quando diz: “mais um metrô vai 
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passar / com gente de bem, apressada, católica / lendo jornal, satisfeita, hipócrita / com raiva por dentro...” 

(RACIONAIS MC’S, 2018, p. 85). Pela linguagem, numa relação de antonímia “gente do bem”, percebe-se 

um bom sujeito e um mau sujeito. Em contrapartida, contraditório, visto que constitui-se preso também “com 

raiva por dentro”. Quem está livre? Quem está preso? Percebe-se, desse modo, que o sujeito em “Diário de um 

detento” é construído nesse jogo discursivo prisão x liberdade, afetado por dispersões de discursos religiosos, 

éticos, de etnia, classe social; contra-discursos que apontam para um deslocamento de sentidos transversos a 

cada verso da canção. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A AD pêcheutiana apresenta novas análises corpora e, com isso, novas interpretações quanto à sua 

teoria, haja vista que apenas pelo prisma de dizeres de candidatos delimita a AD de tal modo que não nos 

permite avançar em busca de outras discussões.  

Em “Diário de um detento” fica notório a presença de um sujeito materializado através de seu 

discurso e que expõe uma segregação imposta pelo Estado. São acontecimentos históricos que tornam o 

Brasil reconhecido justamente pela sua desigualdade social, além de apresentar uma das maiores populações 

carcerárias do mundo, com um perfil específico composto por negros, pobres e favelados, discurso resistente 

nas análises como vimos, “bom x mau sujeito”. 

As comunidades das grandes cidades, tal como as paulistanas de onde originaram os Racionais Mc’s, 

são passivas diariamente de uma violência policial que mata. E, desde os anos 90, apesar de já se apresentar 

uma conjuntura mais rigorosa para a punição de agentes públicos que cometem tais atos, é uma violência 

incessante para combater o “bom” sujeito. 

Sabemos que o rap propicia espaço para denúncias em seus textos, e esse discurso resitente, de 

denúncias encontram-se presentes em “Diário de um detento”, em que constatamos a partir das análises. 
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A POESIA LÍRICA MULTIFACETADA DE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE: UMA 
LEITURA DO POEMA “ÚNICO” 

Eliene Farias da Silva1

Elane da Silva Placido2

RESUMO: O presente artigo objetiva analisar o poema “Único”, de Carlos Drummond de Andrade, publicado em sua 
obra As Impurezas do Branco em 1976. O percurso teórico-metodológico partiu de uma pesquisa de natureza bibliográfica 
e da abordagem qualitativa fundamentada em autores como Antonio Candido (1996-1974), Beltrão (2015), Christina 
Ramalho (2020), além de textos da fortuna crítica de Carlos Drummond de Andrade. Com base no conteúdo abordado, 
concluiu-se que, partindo do tema “Deus”, o poema abre reflexões sobre a própria condição humano-existencial. 

Palavras-chave: Poesia brasileira, MPB, Deus.

Considerações iniciais

Este artigo se propõe realizar uma leitura crítica de um poema de Carlos Drummond de Andrade, poeta, 
cronista, contista brasileiro e representante da segunda geração modernista do Brasil, que nasceu em Minas 
Gerais, na cidade de Itabira, em 31 de outubro de 1902 e faleceu no Rio de Janeiro, no dia 17 de agosto de 
1987 com 84 anos. Tímido e recatado, o poeta de Itabira afirma ter feito de sua criação literária, especialmente 
da poesia, um espaço de confissão (BELTRÃO, 2015, p. 26).

O poeta de Itabira, como dito acima, viveu o período correspondente ao movimento modernista, cujo 
projeto estético tencionava a renovação dos meios expressivos e a ruptura da linguagem tradicional. Além 
disso, propunha “uma mudança radical na concepção da obra de arte, passando a não mais ser vista como 
mimese, mas como objeto de qualidade diversa e de relativa autonomia, subverteu assim os princípios da 
expressão literária” (LAFETÁ, 2000, p. 21). Acerca dos modernistas, Antonio Candido comenta que

Mesmo quando não procuravam subverter a gramática, os modernistas promoveram uma valorização 
diferente do léxico, paralela à renovação dos assuntos. O seu desejo principal foi o de serem atuais, 
exprimir a vida diária, dar estado de literatura aos fatos da civilização moderna. Neste sentido, não 
apenas celebravam a máquina, como os futuristas italianos, mas tomaram por temas, as coisas 
quotidianas, descrevendo-as com palavras de todo dia, combatendo a literatura discursiva e pomposa, 
o estilo retórico e sonoro com o que seus antecessores abordavam as coisas mais simples. Daí tenderem 
por vezes ao estilo epigramático, a concisão elíptica, visando justamente a corrigir esta orientação 
monumental (CANDIDO, 1974, p. 10, grifos nossos). 

Alguns dos aspectos apresentados por João Luiz Lafetá e por Antonio Candido podem ser evidenciados 
no poema “Único”, que escolhemos como objeto de análise. A temática cotidiana é um exemplo dentro do 
poema analisado, pois Deus é tema, é assunto que predomina diariamente em toda história da humanidade, além 
disso, “porque nele vivemos, nos movemos, e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram” 
(ALMEIDA, 1995, p. 1089). 

Abordaremos o poema à luz da observação de recursos sonoros, morfossintáticos e semânticos e 
1  Mestranda em Letras, na área de concentração em Estudos Literários. 
2  Doutoranda em Letras, na área de concentração em Estudos Literários.
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observaremos possíveis relações com o gênero clássico “epigrama”. Finalizamos esta introdução com o poema:

Único

o único assunto é Deus                                                                                                                            

o único problema é Deus

o único enigma é Deus

o único possível é Deus

o único impossível é Deus

o único absurdo é Deus

o único culpado é Deus

e o resto é alucinação.

(ANDRADE, 1983, p.462)

1. Influência da literatura clássica na criação lírica de Carlos Drummond

De acordo com Robson Tadeu Cesila (2017), para entender as origens do gênero epigrama como 
também a de outros gêneros literários, é preciso remontar à Grécia, especificamente ao seu período arcaico 
que correspondem aos séculos VIII – VI a.C.

Em sua dissertação de Mestrado Metapoesia nos epigramas de Marcial: tradução e análise, Robson 
Tadeu Cesila afirma que a palavra epigrama tem como significado etimológico ‘inscrição’, e vem do substantivo 
grego (epígramma) e latim (epigramma), que quer dizer “escrever em cima de”, “inscrever”, “gravar uma 
inscrição”. Logo, epigrama significa o que está escrito, inscrito sobre algo, ou seja, inscrição (CESILA, 2004, 
p. 25).

Na antiguidade, especificamente no período da Grécia arcaica (séculos VIII-VI a. C.), epigrama estava 
relacionado às breves inscrições em pedra ou metal, gravadas (ou pintadas) em monumentos, túmulos, estátuas, 
objetos ofertados, podendo ser em versos ou não. O epigrama objetivava a “comemoração, informação, 
dedicatória, memória, homenagem. Assim, tais ‘epigramas’, no caso das lápides tumulares, podiam indicar o 
indivíduo sepultado, seu local de nascimento, seus feitos e suas qualidades físicas ou morais” (CESILA, 2017, 
p. 18, grifos no original). 

Robson Cesila (2017, p. 19) ainda comenta que foi no período helenístico, final do século IV a. C. e 
fim do século I a. C.,

“[...] que o epigrama, embora mantendo a brevidade como principal caraterística, libertou-se de sua 
finalidade prática e de sua estreita vinculação a um suporte material. Passou então, a abarcar uma gama 
maior de temas [...], o epigrama se torna então gênero poético, tendo sido cultivado por quase todos os 
poetas da época” (CESILA, 2017, p. 19). 
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O gênero epigrama é de acordo com os ensinamentos de Roberto Cesila (2017) uma composição curta 
e concisa, o que pode ser contemplado em “Único”, tanto na estrutura do poema, como no ato da leitura, como 
será discorrido adiante. Ainda em relação à influência do estilo epigramático em “Único”, Christina Ramalho 
em texto analítico apresentado na disciplina “Teorias contemporâneas da Literatura”, 2020 ao se referir ao ato 
da leitura, acentua que, por meio da repetição dos fonemas vocálicos “ô” e “u”, é criado um som que remete a 
um canto fúnebre. Assim argumenta a estudiosa da poesia lírica: “A repetição do \ô\ antecipado ao \ú\ cria um 
canto fúnebre, continuado pelo segundo \u\ da palavra “único”, que, por sua atonicidade, funciona como eco 
do primeiro \ú\. O resultado será um \ô\, \ú\, \ku\, uma espécie de “marcha”, lembrando o tom de uma oração 
repetitiva” (RAMALHO, 2020). 

Nesse sentido, o estilo epigramático se revela em “Único” na estrutura do poema, tendo em vista que 
ele é composto em versos curtos e concisos, além disso, faz alusão às origens e aos primeiros desenvolvimentos 
do gênero epigrama, ao fazer referência ao canto fúnebre como postulado por Christina Ramalho no texto 
analítico já referenciado.

2. Arquitetura de “Único”

A disposição de cada verso e de cada palavra de “Único” reforça o título do poema e a discussão acerca 
da unicidade/excepcionalidade e exclusividade de Deus. O reforço dessa discussão se revela, inicialmente, pela 
composição do poema, já que ele é composto por uma “única” estrofe de versos livres sem a fidelidade com 
a forma fixa do soneto canonizada na literatura que é formado por dois quartetos e dois tercetos com versos 
alexandrinos. O poeta, por meio da escolha de uma “única” estrofe, fortalece o argumento anteriormente 
levantado: a unicidade de Deus. Esse fortalecimento se manifesta também nos seguintes pontos: a) no título 
dado ao poema, b) na maior parte dos versos com a repetição da palavra “único”, c) na escolha de uma “única” 
estrofe e d) na utilização de uma “única” sílaba poética que são as octossílabas (discussão que será realizada 
mais a frente, quando será feita a escansão), e, por fim, até no número dado aos versos que é também composto 
por oito. Por meio dessas escolhas “únicas”, o poeta focaliza a abordagem que realizará no poema: a de que 
Deus é único em tudo e o que está fora d’Ele, é alucinação.

Essa discussão é também corroborada em mais dois momentos do poema: 1) em todos os versos que 
trazem o substantivo masculino Deus, já que todos os substantivos são iniciados com a letra maiúscula “D”, 
ou seja, o eu-lírico faz referência a um ser supremo e no 2) título dado ao poema que é também iniciado com 
letra maiúscula. 

Do ponto de vista morfológico, o poema é todo constituído por artigos, adjetivos, substantivos e verbos 
de ligação. Os artigos estão presentes nos sete primeiros versos, nas repetições do “o”, o mesmo acontece 
com os adjetivos e os substantivos, visto que eles, de igual modo, aparecem nos sete primeiros versos. Os 
adjetivos com a repetição do termo “único”, os substantivos com os termos “assunto”, “problema”, “enigma”, 
“possível”, “impossível”, “absurdo” e “culpado”.

Vale ressaltar que em alguns versos os substantivos exercem não apenas a função de nomear, mas 
também a de qualificar. Esse fenômeno pode ser evidenciado no quarto verso, com o uso da palavra “possível”, 
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no quinto verso, com o vocábulo “impossível”, no sexto verso, com o termo “absurdo”, e, finalmente, no 
oitavo verso, com a palavra “culpado”. ‘

Do ponto de vista formal, o poema apresenta a forma preferida adotada pelos modernistas: o verso 
livre, já que este era um dos aspectos aderidos pela nova estética. Tratando-se especificamente de “Único”, ele 
é constituído por uma única estrofe, como já mencionado, por oito versos, mais conhecido como octossílabos 
e por oito sílabas poéticas, já que há a presença da elisão nas primeiras sílabas dos sete primeiros versos. 

No que diz respeito às rimas, o poema apresenta por rimas internas, visto que há uma igualdade sonora, 
não na terminação dos versos como acontecia na poesia clássica, mas no meio do poema, mas especificamente 
nas palavras problema/enigma; possível/impossível; absurdo/culpado; assunto/resto.

Manifestando-se como antiparnasianos, os poetas modernistas evidenciavam em sua arte a plena 
liberdade nos aspectos formais, além das repetições e do pouco uso de pontuação, aspectos predominantes em 
“Único”:

Escansão

o^ú-ni-co as-sun-to é Deus                                                                                                                         

o^ú- ni- co pro-ble-ma é Deus                             

o^ú-ni-co e-nig-ma é Deus

o^ú-ni-co pos-sí-vel é Deus

o^ú-ni-co im-pos-sí-vel é Deus

o^ú-ni-co ab-sur-do é Deus

o^ú-ni-co cul-pa-do é Deus

e o res-to é a-lu-ci-na-ção.

Do ponto vista estilístico, como já antecipado, Carlos Drummond recorre às figuras de linguagem 
anáfora, aliteração e assonância. A anáfora corresponde a repetição do mesmo termo no começo de várias 
frases, a repetição de consoantes denomina-se de aliteração, enquanto à repetição de vogais, de assonância. 
Antônio Cândido, em sua obra O estudo analítico do poema afirma que:

Estes recursos sonoros, - homofonias por meio de rima, assonância, aliteração, etc. – 
constituem recursos tradicionais da poesia metrificada. Com o Simbolismo, adquiriram 
renovada importância e sofreram um processo de intensificação, em virtude da busca de efeitos 
sinestésicos e de efeitos musicais. Poderia parecer que isto é inócuo numa poesia feita para 
ser lida. Mas certos psicólogos e foneticistas sustentam que a leitura é acompanhada de um 
esboço de fonação (ação ideo-motora) e de audição, de tal modo que nós nos representamos 
mentalmente o efeito visado” (CÂNDIDO, 1996, p. 26).

Falando especificamente da aliteração, o crítico da literatura brasileira, ainda na referida obra, acentua 
que “o poeta recorre discretamente à aliteração, isto é, à frequência num ou mais versos das mesmas consoantes, 
formando uma determinada constante sonora, ou antes, um efeito sonoro particular” (1996, p. 21).
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 Como visto, “Único” é todo constituído pelas figuras linguagem anáfora, aliteração e a assonância, 
as últimas remetem à sonoridade e ao ritmo, qualidades essencialmente musicais. A disposição alternada 
dessas figuras confere ao poema certa musicalidade, haja vista que a poesia nasceu a priori para ser cantada. A 
aliteração ocorre do primeiro ao sétimo verso com a repetição dos fonemas consonantais K e S, nas palavras 
assunto, Deus, possível, impossível, absurdo e resto. A repetição do C nas palavras único, causam o som de 
K;  a assonância em todos os versos com a repetição das vogais O e U, presentes nos sete primeiros versos, 
na elisão o^ú. E a anáfora ocorre a partir de palavras que se repetem até o sexto verso, a exemplo de “único” 
e “ “Deus”.

A discussão acerca da natureza de Deus é também confirmada no corriqueiro uso de substantivos, já 
que a maior parte dos versos é composta por substantivos e, como se sabe, o substantivo pertence à classe 
de palavras que designa seres ou coisas, abstratos ou concretos, estados, processos ou qualidade. A discussão 
sobre a natureza/essência de Deus acontece em quatro momentos, 1) quando o eu-lírico ressalta que Deus é 
único em tudo “e o resto é alucinação”, 2) quando se utiliza exacerbadamente do adjetivo “único” nas sete 
primeiras estrofes, dos substantivos “assunto”, “problema”, “enigma”, dos adjetivos “possível” e “impossível”, 
“absurdo” e “culpado”. 3) quando se utiliza do verbo de ligação em todas as estrofes e da pontuação apenas 
na última estrofe. E, finalmente, 4) quando por meio das escolhas únicas, como já destacado acima, reforça a 
essência de Deus: a) no título dado ao poema, b) na maior parte dos versos com a repetição da palavra “único”, 
c) na escolha de uma “única” estrofe e d) na utilização de uma “única” sílaba poética que são as octossílabas. 

Desse modo, por meio da arquitetura do poema, isto é, das escolhas estruturais, morfológica, fonética e 
sintática apresentadas, o poeta focaliza a abordagem que realizara em “Único”: discutir a natureza e a essência 
de Deus. No entanto, como disse Fernando Pessoa, em um de seus insignes poemas, “Autopsicografia”, 
“o poeta é um eterno fingidor” e, como sabido e também destacado por Christina Ramalho (2020), Carlos 
Drummond de Andrade era ateu assumido e afeito às questões filosóficas. Sob esse prisma, a pesquisadora 
ressalta que 

Através de um Eu-Lírico que dimensiona um espaço interior atemporal, viabiliza-se um 
questionamento orgânico, inerente à natureza humana, mas não operacionalizado em função 
da submissão do próprio homem aos conceitos cristalizados. Na verdade, Deus é tomado 
como tema inicial, mas a partir Dele a problemática é direcionada para o homem e sua limitada 
apreensão do mundo (RAMALHO, 2020, s/p).

 Ao analisar o poema observa-se que Deus é o assunto principal e que cada verso carrega uma ideia 
própria levando o leitor a identificar vários sentidos, um deles é a crítica.

 À vista disso, quando o eu lírico afirma que o “único assunto é Deus”, entende-se que o verso referencia 
a supremacia que a representação simbólica de Deus exerce no ocidente representado por diversas crenças 
religiosas. O Eu-lírico continua afirmando ao decorrer do seu enigmático poema que: “o único enigma é 
Deus”, pois uma sociedade que por muitas vezes de forma profunda ou superficial deposita fé e esperanças 
no Deus que ainda permanece um enigma , é evidente que o nosso poeta maior tem de afirmar que “o único 
absurdo” também é Deus.

 Deus é o Único possível e o Único impossível, o eu-lírico ironicamente brinca com as possibilidades 
e impossibilidades de se chegar ou ser ouvido por Deus. Nas perspectivas de um povo crente o Deus será 
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possível sempre, todavia no olhar mais racial e menos romantizado o Deus é impossível e o Único absurdo. 
No entanto, podemos também interpretar a afirmação do poeta de que “O Único possível é Deus” como uma 
forma de o poeta não descartar a possibilidade de que há sim meios de chegar a Deus, sendo de formas mais 
complexa e misteriosa.

 Quando o poema afirma que o único culpado é Deus, identificamos uma ironia, pois, na verdade, 
ele quer dizer o contrário, Deus não é o único culpado por todas as mazelas que acontecem na Terra, e sim 
o homem. O homem é o único culpado pelas catástrofes que acontecem no mundo, pois por conta das suas 
individualidades e ambições destrói a natureza pela busca do poder.

  Uma outra ironia é observada na antítese “possível e impossível”, pois assim como Deus pode ser 
tudo na mente das pessoas, ele vem e diz que ao mesmo tempo ele não é possível, muitas vezes o que se pede, 
seus desejos, egoísmos, tudo Deus vai ouvir, você pode alcançar a Deus quando pede suas individualidades, 
contudo, vem a ironia quando ele afirma que Deus é impossível, ou seja, tudo que você está pedindo você não 
vai conseguir, pois você não alcançará a Deus ele é impossível de ser alcançado.

 Nesse sentido, podemos propor um diálogo entre a letra da música “Se eu quiser falar com Deus”, de 
Gilberto Gil, e o poema em análise: 

Se eu quiser falar com Deus 
Tenho que ficar a sós 
Tenho que apagar a luz 
Tenho que calar a voz 
Tenho que encontrar a paz 
Tenho que folgar os nós 
Dos sapatos, da gravata 
Dos desejos, dos receios 
Tenho que esquecer a data 
Tenho que perder a conta 
Tenho que ter mãos vazias 
Ter a alma e o corpo nus

Se eu quiser falar com Deus 
Tenho que aceitar a dor 
Tenho que comer o pão 
Que o diabo amassou 
Tenho que virar um cão 
Tenho que lamber o chão 
Dos palácios, dos castelos 
Suntuosos do meu sonho 
Tenho que me ver tristonho 
Tenho que me achar medonho 
E apesar de um mal tamanho 
Alegrar meu coração

Se eu quiser falar com Deus 
Tenho que me aventurar 
Tenho que subir aos céus 
Sem cordas pra segurar 
Tenho que dizer adeus 
Dar as costas, caminhar 
Decidido, pela estrada 
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Que ao findar, vai dar em nada 
Nada, nada, nada, nada 
Nada, nada, nada, nada 
Nada, nada, nada, nada 
Do que eu pensava encontrar

(do site de Gilberto Gil)

 

m “Se eu quiser falar com Deus”, o eu lírico expõe todos os sacríficos necessários para chegar a Deus 
dentro de uma perspectiva de possibilidade compatível com o Deus Possível de Drummond. Mas o Deus 
encontrado, ao findar de sua trajetória de dolorosos esforços e utopias, será o Deus Impossível de Drummond. 
Portanto, há um promissor diálogo entre o poema em discussão e a letra da música “Se eu quiser falar com 
Deus” de Gilberto Gil.

 Na letra acima destaca-se a necessidade de muito esforço para chegar até Deus, e, quando se consegue 
chegar até o ser supremo, percebe-se que Deus não era o que se imaginava encontrar. Esse Deus que o eu lírico 
faz esforço para encontrar acaba sendo o Deus do impossível de Drummond, ou seja, o “nada, nada, nada, 
nada”.

 Observamos que, a partir do recorte aqui proposto, os textos dialogam entre si e que esse diálogo é 
destacado quando afirmam que Deus é possível e ao mesmo tempo impossível ou  quando, no desfecho do 
poema de Drummond, tudo que não é Deus se torna  alucinação, ou seja, também é o “nada, nada, nada, 
nada”. O eu-lírico drummondiano interpreta os dilemas e as contradições humanas de forma irônica e suas 
inquietações mostram críticas que nos fazem refletir sobre diversos assuntos que são abordados no poema. Por 
fim, finalizamos nossa análise parafraseando o poema de Drummond:

O único assunto não é Deus

O único problema não é Deus

O único enigma não é Deus

O único possível não é Deus

O único impossível é Deus

O único absurdo é Deus

O único culpado não é Deus

Somos todos nós, seres humanos.

Em “Único”, como refletido até aqui, Carlos Drummond de Andrade constitui por meio do eu lírico, 
um poema multifacetado cuja temática inicial é de que Deus é tomado como discussão inicial, “mas a partir 
D’Ele a problemática é direcionada para o homem e sua limitada apreensão do mundo (RAMALHO, 2000).
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LITERATURA JUVENIL E A RUPTURA A OPRESSÃO FEMININA HISTÓRICA EM “O 
SILÊNCIO DAS SEREIAS” DE ELVIRA VIGNA

Gardênia Dias Santos1

RESUMO: Neste artigo analisamos como a releitura paródica do conto “O silêncio das sereias” (1917), de Franz Kafka, 
é reatualizado e adaptado para o público jovem pela escritora brasileira Elvira Vigna, em seu último livro Kafkianas 
(2018). A partir da reescrita subversiva da autora, buscamos evidenciar como a violência simbólica imposta por meio 
do discurso masculino e do apagamento histórico das mulheres é denunciado por Vigna. Para tanto, utilizamos como 
aportes teóricos os estudos de L. Hutcheon (1991-1993); E. Xavier (1998); L. Zolin (2009); L. Silva (2010), C. Gomes 
(2014 -2016).

Palavras-chave: Literatura juvenil. Paródia. Violência simbólica. Elvira Vigna.

Prova de que também meios insuficientes e mesmo infantis podem servir para a 
salvação.

Para preservar-se das sereias, Ulisses tapou os ouvidos com cera e deixou-se amarrar ao 
mastro. [...]

Mas as sereias têm uma arma mais terrível que seu canto: seu silêncio. (KAFKA, 2010, 
p. 2).

Como demonstrado na epígrafe, se nos impõem o silêncio até ele que nos violenta também nos serve 
de arma para a resistência e subversão a economia simbólico- patriarcal. É essa resistência que vemos no conto 
de Elvira Vigna “O silêncio das sereias” que compõe seu último livro publicado, Kafkianas2 (2018). Esse texto 
faz alusão a um conto de Franz Kafka de mesmo título e que traz em seu conteúdo uma interpretação peculiar 
e subversiva do encontro entre Ulisses e as sereias, presente na Odisséia – de Homero. Em ambos os textos, 
a transgressão feminina dá a tônica desconstrutora dos papéis negativos e submissos atribuídos às mulheres.   

Nesse sentido, quando pensamos nas produções das escritoras brasileiras que retomam as obras clássicas 
que fazem parte do imaginário universal, observamos como estas trazem uma visão crítica e contestadora da 
condição histórica da mulher na sociedade e no espaço ficcional. Ao utilizarem como estratégia de revisão a 
paródia política, elas entendem que ao “[...] imitar a arte mais que a vida, a paródia reconhece conscientemente 
e autocriticamente a sua própria natureza” (HUTCHEON, 1989, p.40), ou seja, é a partir da natureza artística, 
crítica e opositiva, características do texto paródico, que as escritoras brincam com as concepções cristalizadas 
de mulher, construídas nas obras canônicas.

Quando passamos ao âmbito da literatura infanto-juvenil, essas releituras possibilitam a seu público a 

1  Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Letras/PPGL/UFS. E-mail: gardenia.diass@gmail.com.
2  Kafkianas (2018), útlimo livro inédito de Elvira Vigna publicado, é composto por vinte contos em que a autora retoma as histórias 
de Franz Kafka. Segundo André Conti, “conhecer as histórias que ela reconta amplia o efeito cômico e acentua o contraste entre a 
lingagem ágil e elástica, e a escrita e os temas de Kafka” (VIGNA, 2018, p. 115). Ao promover a reescrita dos contos Elvira Vigna 
a faz de um jeito duro, esquisito e crítico tão característico a sua escrita.  
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descoberta do mundo que vivem, a partir da mescla entre fantasia e realidade, além de favorecer a formação 
de sujeitos mais conscientes acerca das relações entre os gêneros na sociedade, pois a matéria ideológica 
encontrada na arte literária pode muito bem servir à ruptura de padrões dominantes que circundam nosso 
cotidiano. 

Assim, se para as crianças entrar em contato com esse tipo de literatura lhes permite experimentar o 
mundo por meio da palavra e da imaginação, para os jovens leitores essas releituras lhes proporcionam ter o 

acesso a experiências que satisfaçam suas necessidades internas de modelos e ideias – de amor, segurança, 
convicção e consciência quanto às desigualdades existentes, em outras palavras, possibilitam aos jovens uma 
construção mais humanizada como sujeitos.  Deste modo, “[...] se as grandes obras da literatura universal 
preenchem essa lacuna para os adultos, por que não trabalhá-las com crianças e jovens?” (AVELLAR, 
COUTO; 2009, p. 32).

A esse respeito, as releituras infanto-juvenis desenvolvidas pelas escritoras funcionam como um meio 
de intermediar e suscitar a curiosidade dos jovens leitores acerca das produções que lhes deram origem. Mas 
também, lhes permitem questionar as representações femininas históricas que compõem essas obras, visto que 
as escritoras, ao (re)criarem suas próprias versões dos clássicos, fazem-nas a partir de um prisma feminista 
em que buscam deslocar as mulheres do lugar de negativação, submissão e apagamento.  Sendo assim, a 
reescrita paródia ao ser “[...] empregada por artistas feministas para chamar a atenção para a história e poder 
histórico dessas representações culturais” (HUTCHEON, 1993, p.9), visam, ao (re)contextualizar  as imagens 
das mulheres, simultaneamente, desconstruir e desestabilizar o poder desses estereótipos perpetuados nas 
obras ficcionais por séculos.

No conto “O silêncio das sereias” (2018), releitura de Elvira Vigna3 dirigido ao público jovem, 
identificamos como a resistência das sereias a violência imposta por Ulisses faz parte da estratégia feminista 
de desmascaramento da ordem patriarcal e da astúcia masculina, usada como mecanismo para anular de 
todas as maneiras possíveis o poder feminino.  Além disso, o sentido do conto tende a se ampliar ainda mais 
quando o pensamos como uma revisão e contestação à marcação do espaço literário perante a predominância 
da autoria e das personagens masculinas como principais nas produções ficcionais e no modo como esses 
escritores constroem e propagam as imagens das mulheres.

Nessa medida, o caminho que propomos nesse estudo parte das pesquisas desenvolvidas pela Crítica 
Literária Feminista, por nos apontar a evolução das representações femininas nas produções ficcinais das 
escritoras brasileiras. Na sequência, enfatizamos o quanto essas representações aos poucos vêm sendo 
contestadas na literatura infanto-juvenil das autoras brasileiras, especialmente a partir das releituras.  Por 
fim, apresentamos uma análise do conto supracitado a partir de uma perspectiva feminista de leitura em que 
3  Elvira Vigna iniciou sua carreira como escritora com livros direcionados a crianças, que decorre do nascimento de sua filha 
Carolina. Nesse sentido, ao observamos sua produção voltada ao público infantil e juvenil, conseguimos identificar que esta é com-
posta por nove livros infantis: A breve história de Asdrúbal, o terrível (1971), A verdadeira história de Asdrúbal, o terrível (1979), 
Asdrúbal no museu (1980); O triste fim de Asdrúbal; o terrível (1983); Vivivam como gato e cachorro (1978); Lã de umbigo (1979), 
premiado na categoria infanto-juvenil com o Prêmio Jabuti, em 1981; Uma história pelo meio (1982); Problemas com o cachorro? 
(1982); A pontinha menorzinha do enfeitinho do fim do cabo de uma colherzinha de café (1983); e três juvenis Mônica e Macarra 
(1997); Vitória Valentina (2013) e Kafkianas (2018). Mesmo sendo dirigidas aos leitores iniciantes, essas obras não escapam ao 
olhar crítico da escritora que denuncia aberta ou por meio de metáforas as problemáticas sociais, especialmente as enfrentadas pelas 
mulheres. Na coletânea de livros que narram as desventuras do monstro amarelo Asdrúbal, chamado por ela de “monstro fascista”, 
denuncia a ditadura instaurada no Brasil; já a novela gráfica Vitória Valentina (2013), destaca-se por trazer, a partir da protagonista 
Carla Vitória Valentina, uma representação feminina que foge aos modelos idealizados de mulher. Desta maneira, a escritora abre os 
horizontes interpretativos de seus pequenos e jovens leitores para realidades e vivências, sociais e de gênero, muito mais amplas do 
que as estabelecidas pela ordem patriarcal.
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destacamos a importância da estratégia paródica para subversão das personagens às normas androcêntricas. 

(Re)escrevendo a representação feminina histórica

Ao destacarmos a necessidade de retomada das representações históricas femininas, almejamos chamar 
a atenção para os elementos ideológicos que tendem a sustentar os padrões estereotipados dos gêneros. A esse 
respeito, Linda Hutcheon (1993, p. 3) ressalta que o texto pós-moderno, ao utilizar a estratégia paródica, 
passa a ser guiado por uma releitura subversiva das representações da história.  Desta forma, salientamos a 
importância dessas revisões literárias promovidas pelas escritoras brasileiras como um convite a uma prática 
interpretativa que nos permita expandir os significados do texto e identificar questões que tendem a aprisionar 
e violentar as mulheres. 

Com este propósito, ressaltamos as contribuições dos estudos desenvolvidos pela Crítica Literária 
Feminista por terem identificado os perfis, temas e problemas mais recorrentes enfrentados pelas mulheres 
e retratados nas produções literárias.  No que diz respeito aos perfis femininos representados nas obras 
canônicas, constatou-se que estes correspondiam aos estereótipos culturais da mulher como megera, sedutora, 
perigosa, imoral, indefesa/incapaz, estabelecendo para as personagens transgressoras uma conotação negativa 
que as conduzia à rejeição e à antipatia, ou seja, ao reforçarem o caráter negativo atribuído a essas imagens, 
as produções literárias tradicionais serviam apenas aos interesses da ordem androcêntrica por reforçarem o 
poder simbólico da dominação social e cultural masculina. Atualmente, quando esse tipo de representação 
é retomada “no contexto da pós-modernidade [...] surge com o intuito de desestabilizar a legitimidade da 
representação, ideológica e tradicional, da mulher na literatura canônica” (ZOLIN, 2009, p. 106).

Entretanto, para que essa subversão fosse possível, as escritoras tiveram que trilhar um longo caminho, 
e o papel da Crítica Literária Feminista neste processo foi de grande importância, pois ao voltar-se para as 
produções das autoras conseguiu observar mudanças nas representações femininas ao longo das gerações. 
Conforme Elódia Xavier (1998), o percurso literário das escritoras é marcado por três fases: a feminina, a 
feminista e a fêmea. Na primeira, as construções representacionais femininas correspondiam aos padrões 
estabelecidos pela sociedade patriarcal da época. 

Já na fase feminista, em decorrência da influência do movimento feminista, os padrões e valores 
patriarcais passaram a ser questionados e buscou-se chamar a atenção para as reinvindicações das mulheres 
por direitos e autonomia. A última etapa, a fase fêmea, foi marcada pela constituição de uma nova identidade 
feminina que rejeita os valores sociais que regulam e aprisionam as mulheres, tais textos contribuem 
significativamente para que os leitores repensem seus valores. 

Lúcia Zolin (2009) destaca que a crítica, ao usar como estratégia de resistência ler a literatura por um 
prisma político e contestador, visa o desenvolvimento de uma interpretação do texto literário empenhada em 
desconstruir o caráter discriminatório das ideologias de gênero. A pesquisadora ainda nos aponta o quanto a 
relação entre gênero e literatura precisou ser revista para que se levasse em consideração as relações de poder 
no meio literário, pois “se as relações entre os sexos se desenvolvem segundo uma orientação política de 
poder, também a crítica literária feminista é profundamente política na medida em que trabalha no sentido de 
interferir na ordem social” (ZOLIN, 2009, p. 182), por meio das reflexões produzidas.
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Se na literatura de autoria feminina destinada a adultos as preocupações quanto às representações 
das mulheres e às relações entre os gênero têm se mostrado cada vez mais presentes, no campo da literatura 
voltada para crianças e jovens essas mudanças estão acontecendo a passos lentos – seja no que se refere às 
produções ficcionais ou na inserção tímida dessas obras na sala de aula.  Para comprovarmos essa realidade, 
basta fazermos uma breve retrospectiva das narrativas infantis e juvenis que nos foram contadas com os 
textos que as novas gerações estão tendo contato. Ao pormos em prática esse exercício, notaremos que grande 
parte dos livros infantis e juvenis, no que diz respeito à representação feminina, reproduzem o alijamento 
sociocultural imposto por séculos às mulheres em que a elas cabem papéis espaços e tarefas determinadas, seja 
como donzela que espera pelo seu príncipe encantado ou uma dona de casa abnegada e submissa, cuja vida se 
limita a cuidar da família e da ordem do lar.

Leda Cláudia da Silva (2010) em um levantamento acerca do perfil das personagens presentes na 
literatura infanto-juvenil brasileira contemporânea, em livros que compõem o acervo do PNBE/2005 
desenvolvido pelo MEC, identificou que das 53 obras analisas, a maior parte delas escritas entre os anos de 
2000 e 2005, “o que sobressai é que a condição da mulher na arte literária permanece problemática, pois 
não oferece maior variedade de situações e experiências que possam por ela ser vivenciadas no campo 
estético” (SILVA, 2010, 84).  Em síntese, constatou que em pleno século XXI ainda predomina a baixa 
representatividade feminina como protagonista e que a redução do espaço social dessas personagens se 
restringe aos ambientes privados tanto na literatura para crianças quanto para jovens, isso demonstra 
como esse campo literário encontra-se impregnado por modelos sexistas. 

Em meio aos papéis distintos concebidos para os gêneros pela sociedade patriarcal, permanecemos 
vendo meninas e meninos crescerem internalizando uma concepção de mundo cujas relações entre os gêneros 
continuam afastadas da razoabilidade. Embora ainda haja essas desigualdades, têm ganhado espaço, nos 
últimos tempos, uma literatura infanto-juvenil preocupada com a desconstrução da naturalidade dos papéis 
cristalizados e o machismo no cotidiano imposto às mulheres. O empoderamento feminino das personagens 
infantis e juvenis nessas novas produções pode ser visto em textos como Bisa Bia Bisa Bel (1982), de Ana 
Maria Machado; “A moça tecelã” (1994), de Marina Colasanti; Vitória Valentina (2013), de Elvira Vigna, em 
recontos de Helena Gomes e entre outras. 

No caso das releituras dos clássicos produzidas pelas escritoras, as personagens femininas são marcadas 
por transgressões e questionamentos a ordem patriarcal, visto que a política da representação na arte feminista 
é a de gênero. Para Hutcheon (1991), o que a paródia política nessas obras nos permite é observar a maneira 
como as mulheres se apresentam em vista de si mesmas, o modo como os homens olham para elas e a maneira 
em que as mulheres são vistas no âmbito social.  Nesse aspecto, mesmo sem ser guiado pelo princípio da 
originalidade, o que o texto paródico promove é uma atualização do tema por meio de uma revisão artística 
que questiona os parâmetros ideológicos de gênero em jogo na narrativa (HUTCHEON, 1991, p. 148).

Dos textos que resgatam as personagens femininas clássicas por um prisma que rompe com a 
construção passiva, domesticada, excessivamente frágil e sob controle, podemos destacar o livro Princesas, 
bruxas e uma sardinha na brasa: contos de fada para pensar sobre a mulher (2017), que pertence à coleção 
Contos e Contadoras4, de Helena Gomes e Geni Souza, que traz releituras dos contos de fadas clássicos 

4  A coletânea Contos e Contadoras ainda é composta pelos livros: Dragões, maçãs e uma pitada de cafuné: contos de fada para 
pensar sobre ética (2017), primeiro da série, e Reis, moscas e um gole de astúcia: contos de fadas para pensar sobre justiça, terceiro 
da coleção ambos de autoria de Helena Gomes e Susana Ventura.
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cujas personagens femininas lutam por educação, liberdade, amizade e cumplicidade, questões que dialogam 
claramente com as temáticas feministas, e que vão muito além de um felizes para sempre com um príncipe 
que cruzou seu caminho.

As releituras dos contos de fadas promovidas por Marina Colasanti, segundo Silva (2018), raramente 
são reservadas a partir de versões tradicionais como acontece em seu conto “Entre as folhas do verde O”, 
do livro Uma ideia toda azul (1979), baseado no texto “A pequena Sereia” de Anderson, mas sim de forma 
inusitada por meio de personagens-tipo e de movimentos da tradição, como príncipes, princesas, aldeãs, 
caçadores para daí criar uma narrativa inédita (SILVA, 2018, p. 125). 

No conto “O silêncio das sereias” (2018), de Elvira Vigna, selecionado para esse estudo, podemos 
identificar o quanto a indiferença e a recusa das sereias ao serem enganadas pela astúcia masculina de Ulisses 
desestabilizam a dominação masculina. Em seu texto, ao recuperar a saída proposta por Franz Kafka para as 
sereias, a escritora, com seu olhar aguçado e extremamente crítico, aprofunda ainda mais o desmascaramento 
do personagem, da história contada pelo personagem e, consequentemente, do próprio patriarcado. 

Nessa medida, o que a política da representação nas produções feministas questiona é a maneira 
como as mulheres são representadas, como suas imagens continuam, na maior parte das produções artísticas, 
vinculadas a estereótipos culturais que satisfazem os ideais masculinos. A seguir, analisaremos como Elvira 
Vigna questiona esse tipo de representação feminina negativa e a violência praticada contra as mulheres na 
releitura que faz do conto de Franz Kafka. 

O silêncio como resistência à opressão contra a mulher

Tu encontrarás as sereias que seduzem todos os homens que delas se aproximam; mas 
todo aquele que, por imprudência, ouve seu canto está perdido, de modo que sua esposa 
e filhos jamais presenciarão seu retorno [...] Escuta-o, se quiseres, mas faça que teus 
companheiros te amarrem com corda, no convés do navio, pelos pés e mãos, antes que 
escutes a voz voluptuosa das sereias (HOMERO, canto XII).

Essa passagem da Odisséia de Homero nos expõe como Ulisses fora aconselhado pela feiticeira Circe, 
que lhe revela os perigos que encontrará no caminho em regresso a Ítaca, a evitar o confronto com as sereias. 
Ulisses, por sua vez, seguindo as devidas precauções sugeridas contra esses seres míticos, ordenou a seus 
marinheiros que o amarrassem ao mastro do navio e cobrissem os próprios ouvidos com cera – ele, por sua 
vez, decide desafiar o destino mortal para ouvir o maravilhoso canto das sereias sem a ele sucumbir. Este 
célebre episódio, em que Ulisses foi o único capaz de sobreviver ao canto voluptuoso e mortal desses seres 
e, simultaneamente, salvar sua tripulação do destino de náufrago, lhe rende o reconhecimento como herói, 
podendo ele mesmo narrar seus feitos. 

 No que diz respeito à construção da imagem feminina negativa das sereias, e que evidenciamos na obra 
de Homero, esta decorre de sua construção mítica punitiva, no geral, associada a seus atos de conduzirem os 
marinheiros à morte. 

As sereias são seres míticos metade pássaros, metade mulheres, a cujo canto nenhum navegador até 
então resistira. Do que se sabe sobre essas criaturas, figuras radicais da alteridade, sua origem remete 
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a diferentes histórias, sendo que na Odisséia, elas aparecem como seres alados que pediram asas aos 
deuses para poder procurar sua ama Perséfone, que havia sido sequestrada por Hades. A ênfase em seu 
caráter sedutor, entretanto, advém de outras narrativas onde as sereias aparecem como lindas mulheres 
que, por ciúmes, são transformadas por Afrodite em mulheres da cintura para cima e em peixe da 
cintura para baixo, para que não pudessem usufruir dos prazeres do corpo. Resulta dessa interpretação 
a imagem das sereias como representantes arquetípicas da sedução (MAGIOLO, 2009). Disse a elas o 
oráculo que do poder de sedução do seu canto dependeriam as suas vidas e que elas seriam aniquiladas 
no exato instante em que esse canto perdesse o poder de encantar. Ocorre que as sereias atraiam com 
seu canto os marinheiros para junto da ilha, que por ser rodeada de rochedos, levava ao naufrágio das 
embarcações. (RIBES, 2013, p. 333-334).

Como demonstrado, essa associação a uma imagem feminina negativa ocorre por elas serem capazes 
de destituir o poder dos homens e ainda vitimá-los. Além disso, outro fato nos é informado: o de que o canto 
das sereias a tudo ultrapassa e caso perdesse seu poder de encantar acarretaria na morte das mesmas.

É por levar tal informação em consideração que Franz Kafka no conto “O silêncio das sereias”, de 
1917, contesta a versão do protagonista da Odisséia, Ulisses, quanto a sua passagem pela ilha das sereias. O 
autor sugere em seu texto a possibilidade das sereias não terem cantado, pois para uma atitude estratégica, 
cujos meios são “insuficientes e infantis”, as sereias “têm uma arma mais terrível que seu canto: seu silêncio” 
(KAFKA, 2010, p. 2). Portanto, o que o autor faz em seu texto é levar em consideração o direito feminino de 
escolha sobre o que fazer diante de atos e imposições machistas.   

No entanto, apesar de trazer essa proposta de leitura transgressora, Kafka no transcorrer do conto de 
certa maneira ainda tende a redimir Ulisses em uma das possibilidades que levanta acerca do que poderia ter 
acontecido. Ao afirmar que embora o protagonista tenha ouvido falar que o canto das sereias a tudo supera 
“[...] nisso não pensou Ulisses, que, com plena confiança no bocado de cera e nos laços das cadeias, na 
alegria inocente de seu estratagema, navegou ao encontro das sereias” (KAFKA, 2010, p. 2). Sendo assim, ao 
encontrar-se próximo a elas: 

[...] não escutou seu silêncio; acreditava que cantavam e só ele estava isento de ouvi-lo; fugazmente, 
viu primeiro o menear de seus pescoços, o arfar de seus peitos, os olhos cheios de lágrimas, os lábios 
entreabertos; mas acreditava que isso pertencesse as áreas que, inaudíveis, o circundavam (KAFKA, 
2010, p. 2-3). 

Logo, supõe que elas cantaram por ter percebido os movimentos do menear de seus pescoços, o arfar 
de seus peitos e os lábios entreabertos, ações que para ele indicavam os esforços que realizavam, mas o que 
realmente lhe serve como indicativo de vitória são os olhos cheios de lágrimas das sereias que acreditava ter 
visto.  Portanto, acha-se no direito de atribui a sua determinação em vencê-las o poder que as impede encantá-
lo. Ao escrever essas linhas, Kafka tenta justificar o ato infantil e arrogante de Ulisses. Desta maneira, o 
escritor, mesmo que solidário à condição feminina, torna a reproduzir a visão de mundo incutida na mente dos 
sujeitos pela sociedade patriarcal. 

Se na primeira sugestão Kafka expõe um olhar compreensivo à postura errônea do protagonista, na 
segunda, contudo, é menos compassivo por levar em consideração a tamanha astúcia do herói épico, ou seja, 
leva em consideração sua esperteza traiçoeira a qual compara a de uma raposa. O escritor afirma que Ulisses 
“[...] notou realmente que as sereias silenciaram e a elas opôs e aos deuses, como uma espécie de escudo, a 
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dissimulação” (KAFKA, 2010, p. 3). Portanto, só fora possível a ele enganar as divindades do destino porque 
elas “[...] não conseguiram penetrar em seu íntimo” (KAFKA, 2010, p. 3) e “vencer” as sereias porque fizera 
o jogo de aparência – em síntese, fingiu para todos que havia vencido e assim, falsamente, afirmou-se como 
“herói”. 

O jogo narrativo de Kafka nos apresenta duas possibilidades de interpretação, no entanto, a última 
desvela claramente a artimanha patriarcal de sustentação da dominação masculina. Tal estratégia nos serve 
de alerta para a necessidade de uma observação mais minuciosa quanto aos estereótipos femininos presentes 
em muitas obras canônicas.  Como bem salienta Regina Dalcastagnè (2007), os “[...] homens nunca viverão 
as mesmas experiências de vida e, portanto, verão o mundo social a partir de uma perspectiva diferente” 
(DALCASTAGNÈ, 2007, p. 19), pois não vivenciam o temor permanente de agressões, o silenciamento e o 

apagamento histórico que tanto fizeram/fazem parte da realidade feminina. Mesmo assim, o questionamento 
levantado pelo autor é válido por nos abrir uma porta de leitura que nos possibilita evidenciar um posicionamento 
ativo feminino.

Diferente do escritor, Elvira Vigna, ao retomar esse questionamento do silêncio das sereias: “mas, diz 
Kafka, e se as sereias não cantam?” (VIGNA, 2018, p. 86), não perdoa e toca diretamente na ferida: “a atitude 
inadequada, infantil, é a mentirinha./ ‘Não! Imagina! Cantaram sim!’/ E a gente finge que acredita.” (VIGNA, 
2018, p. 87), desmascarando toda a farsa construída por Ulisses. Em sua versão do conto, a escritora vai 
desnudando as artimanhas masculinas para manter-se em posição hierarquicamente superior a das mulheres 
e, simultaneamente, vai expondo o quanto essa postura é consequência de uma masculinidade insegura e em 
crise.

 Nessa medida, as escritoras brasileiras contemporâneas, ao fazerem uso do recurso paródico como 
estratégia de revisão do passado, buscam não só reinserir a representação feminina ao longo da história, mas 
também contestar criticamente a sociedade patriarcal por continuar a alimentar a opressão às mulheres e 
estimular a perpetuação do preconceito a elas.  Sendo assim, na versão de Elvira Vigna somos conduzidos/as 
a uma leitura irônica e debochada do patriarcado que insiste em se renovar e sustentar, a partir da imposição 
de todas as formas de violência, a condição feminina de submissão.

Nesse sentido, para Vigna, não há nenhuma inocência por parte de Ulisses, uma vez que, como o próprio 
Kafka menciona, há muito tempo qualquer viajante poderia ter usado a mesma tática, porém todos sabiam que 
o uso de qualquer artimanha não funcionaria, visto que o canto desses seres míticos a tudo ultrapassa. Assim, 
se houvessem cantado e seu canto tivesse perdido o poder as sereias teriam sido destruídas e não foi o que 
ocorreu. Deste modo, a mentira só se sustenta porque “ninguém nunca aventou essa possibilidade. [...] Então 
ninguém nem pensa que as sereias não cantem” (VIGNA, 2018, p. 86), ou melhor, “tem quem ache isso./ Mas 
é uma coisa que pega mal” (VIGNA, 2018, p. 87). Sendo assim, o discurso de Ulisses só se sustenta porque 
ninguém se atreve a contestar a veracidade do discurso masculino. Por isso, nem cogitam que as sereias 
tenham escolhido ficar em silêncio.

 Todavia, a autora nos convida a questionar com mais veemência o poder dos discursos masculinos tidos 
como verdadeiros – discursos esses que estabelecem “verdades” sobre as mulheres, lhes criam estereótipos, 
anulam suas subjetividades e negam-lhes o direito de falar. Elvira Vigna entende que é nesse silenciamento 
feminino histórico imposto pela dominação masculina que os homens garantem a posição tida como de 
“superioridade”. Essa visão naturalizada de “superioridade” masculina difundida no mundo social, segundo 
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Bourdieu (1999), acontece devido a adequação dos pensamentos dos indivíduos a uma visão hierarquizadas das 
relações de dominação por estas estarem inscritas nas estruturas subjetivas (cognitivas) e objetivas (sociais). 

A autora, ao estimular nossas conjecturas sobre o ocorrido, nos propõe “[...] supor que, pelo menos dessa 
vez, elas não cantem” (VIGNA, 2018, p. 86). Deste modo, busca no transcorrer do texto expor a arrogância do 
“herói” que a tudo considera capaz de vencer, inclusive um punhado de sereias:

Ulisses é bonito mesmo./ E seu jeito de eu-sou-o-máximo deixa ele mais bonito ainda./ Então tem esse 
homão lá, olhando para a frente todo confiante./ Ele não tem dúvida que vence todas e mais essa. Afinal, 
trata-se apenas de um punhado de sereias. Fica lá, fazendo a maior pose, e elas não cantam (VIGNA, 
2018, p. 86).

Ao subverterem o silêncio de sua forma violenta – usada pelo homem – para a de resistência empregado 
pelas mulheres evidenciamos um movimento que objetiva, revisar e denunciar o passado histórico feminino 
sempre silenciada pelas estruturas sociais. Desta maneira, esse silêncio-resistência das sereias, perante a 
arrogância misógina do protagonista e da sociedade patriarcal, consiste em demonstrar o quanto as mulheres 
podem e devem escolher sempre recusarem-se a ser violentadas cotidiana e sistematicamente pela ordem 
androcêntrica. 

Em sua versão do conto de Kafka, a autora ainda brinca com a imagem masculina:

[...] Ulisses é chamado de Odisseu./ Nome ainda mais impressionante./ Ulisses de repente você até 
conhece algum./ Mas Odisseu, garanto, ninguém./ Então Ulisses/Odisseu está lá, certo de que vai 
ganhar a parada./ Mais um item na sua brilhante biografia (VIGNA, 2018, p. 86-87). 

Ao ironizar esse tipo de construção masculina, a autora visa denunciar o quanto essa forma de 
expressão da masculinidade necessita e se apoia na condição de subalternidade das mulheres.  Essa prática 
de inferiorização da condição feminina na sociedade decorre de uma masculinidade em crise que necessita da 
reprodução da violência e da constante renovação desse tipo de ato para manter seu domínio. Segundo Gomes, 
é por meio de uma “ótica literária questionadora e crítica que as escritoras ao produzirem textos que brincam 
com os padrões de masculinidade a partir da imposição da força e da opressão para dominação das mulheres” 
(GOMES, 2016, p. 45) têm exposto a fragilidade dessa masculinidade que precisa apagar e violentar o sujeito 
feminino para sentir-se detentor de poder.

Para esse tipo de masculinidade opressora não convém o compartilhamento da história com o sujeito 
feminino “[...] então, para todo mundo, ele passa a dizer: ‘Cantaram e eu venci’./ E passou o resto da vida 
escondendo essa humilhação” (VIGNA, 2018, p. 87), de não ter conseguido subjugar as sereias. No entanto, 
carrega em seu íntimo o sentimento de humilhação por ter sua história heroica conhecida a partir de episódios 
em que as mulheres são centrais, ou seja, o papel desempenhado pela esposa Penélope e pelas sereias é 
determinante para que ele seja lembrado e eternizado como herói. Algo que para ele é inconcebível porque 
fere sua masculinidade, como bem aponta a escritora:
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Essa cicatriz na alma./ É a segunda cicatriz, ele tinha outra./ A outra também tem uma história legal. 
Graças a ela, Ulisses é reconhecido quando volta para casa./ Ou seja, faz uma viagem incrível para 
mostrar que é o máximo./ Um herói, sensacional e tal, mas esqueceu a verdade./ Você só é reconhecido 
e amado pelo que você tem de humano./ Ou seja, quem te conhece, conhece você pela falha, pela 
cicatriz. Essa é a primeira cicatriz./ A segunda, psicológica digamos, é essa das sereias./ Elas nem se 
deram ao trabalho de tentar seduzir ele./ Isso dói./ E essa, ele escondeu de todo mundo./ Ruim, né, 
quando mulheres lindíssimas não te dão a menor bola” (VIGNA, 2018, p. 87).

Se a natureza da sereias é cantar para seduzir sua transgressão, na narrativa se constitui  pelo livre 
arbítrio de optarem por ir contra ela. Ao sentirem-se livres para rejeitá-lo e usarem a própria estratégia histórica 
patriarcal, o silenciamento feminino, como arma para vencer Ulisses, as sereias não só demonstram resistência 
ao patriarcado como também rompem com a condição das mulheres de dominadas. 

E conforme o texto de Franz Kafka “elas, mais belas que nunca, [...] se erguiam e contorciam, deixavam 
a horrenda cabeleira ondular ao vento, cravavam as garras nas rochas; já não queriam seduzir senão apenas o 
quanto possível prender o fulgor dos grandes olhos de Ulisses” (2010, p.3). Ou seja, por serem livres são elas 
que escolhem não cantar, elas que decidem deixá-lo escapar e dele preferem apenas capturar o momentâneo 
brilho “vitorioso” no olhar de quem ainda não havia entendido que por elas fora derrotado. 

 Toda a artimanha masculina que proporciona ao homem exercer a dominação masculina é rompida 
e desmascarada por Elvira Vigna que expõe o quanto a mentira do herói épico tem como único propósito, 
ao usurpar o poder feminino, provar a seus iguais o quanto é merecedor de fazer parte do mundo masculino, 
porque neste mundo criado por eles “[...] não vencer o invencível e apenas normal./ Vencer o invencível é 
melhor ainda. / Agora vencer, ahh, um nada, não fica tão bom na biografia” (VIGNA, 2018, p. 86). Assim, é a 
partir de uma perspectiva feminista que rompe com a passividade, o destino, e as imagens negativas impostas 
às mulheres na história que a escritora promove o empoderamento feminino. 

Por fim, a utilização da paródia política pelas escritoras como instrumento de (des)construção da 
representação das mulheres nos clássicos “é uma forma de se apropriar da cultura dominante [...] e reformulá-
la – com mudanças significativas” (HUTCHEON, 1991, p. 169). A paródia política pós-moderna, desta 
maneira, não rejeita o cânone “[...] mas revela sua rebelião com seu irônico abuso desse mesmo cânone” 
(HUTCHEON, 1991, p. 170), para a partir daí trazer novas perspectivas. Novos olhares que proporcionam 
ao público jovem uma ampliação de sua visão de mundo e uma conscientização mais igualitária quanto aos 
modos dos indivíduos se relacionarem.   

Considerações Finais

Como visto no conto de Elvira Vigna, a literatura infanto-juvenil produzida pelas escritoras, nos últimos 
tempos, tem buscado de maneira mais evidente desconstruir as imagens femininas negativas e desestabilizar a 
naturalidade com que a opressão às mulheres é retratada nas obras literárias canônicas. Esse tipo de abordagem, 
em produções dedicadas ao público jovem, tende a favorecer significativamente sua conscientização a respeito 
das desigualdades praticadas contra as mulheres e, consequentemente, ampliar os horizontes de expectativa 
dos leitores quanto à adoção de um posicionamento crítico e contrário a esse tipo de prática. 
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O afastamento da definição patriarcal de mulher, que determina e exalta como comportamento 
padronizado para os sujeitos femininos a submissão, promovido pelas escritoras, tem proporcionado o 
aumento de representações femininas transgressoras, algo que oportuniza a aceitação de condutas femininas 
que destoam dos padrões estabelecidos. Ao explorarem tais imagens, as autoras expandem o leque de perfis 
femininos a serem naturalizados em nossa sociedade porque entendem que as identidades não são estanques 
tão pouco homogêneas. 

A estratégia paródica, nesse processo, funciona como um jogo de desconstrução tanto das imagens 
femininas estereotipadas quanto dos discursos masculinos tidos como verdadeiros. No conto de Elvira Vigna, 
a paródia atua como um meio de elevação da consciência acerca de pontos de vista limitantes e doutrinários 
que estreitam as vivências dos indivíduos. Deste modo, é por meio de um jogo narrativo provocativo que 
a escritora não só questiona e desconstrói o poder da dominação masculina, como também as “verdades” 
construídas acerca das representações femininas tidas como negativas pela ordem androcêntrica.

Ao pensarmos no leitor, “[...] a leitura paródica, que valoriza não só a intertextualidade da tradição 
literária, como também os contextos sociais, dinamiza a interpretação do texto, que é atualizado por um/a 
leitor/a colaborativo/a” (GOMES, 2014, p. 77) e ativo quanto à subversão de valores que destinam às mulheres 
a condição de subalternidade, fragilidade e submissão, padrões que estão longe de refletir seus interesses. 

Além de suscitar reflexões acerca de questões ideológicas, a paródia, através de seu caráter repetitivo, 
como forma de revisar a tradição histórica, corrobora para a construção de um leitor maduro e conhecedor 
das obras clássicas, pois as referências que carrega lhe proporciona instigar a curiosidade dos alunos quanto a 
obras a qual se originou. Logo, pensamos na questão do por que trabalhar as adaptações com crianças e jovens 
e não as obras clássicas? Devemos levar em consideração que ambos os públicos “[...] estão em processo de 
construção de leitura, incluindo a alfabetização e o letramento, sua abrangência cognitiva é menor que nos 
adultos, mas isso não as torna inferiores” (AVELLAR, COUTO; 2009, p.32), e, como já mencionamos, esta 
é mais uma porta de entrada para construção de leitores mais críticos e conscientes acerca da realidade social 
que os cerca.
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A REPRESENTAÇÃO FEMININA EM LA CASA DE BERNARDA ALBA, DE GARCÍA LORCA: 
UMA ANÁLISE COMPARATIVA DA OBRA LITERÁRIA E DO CINEMA

Juliana dos Santos Santana1

RESUMO: As adaptações fílmicas de uma obra literária apresentam elementos e particularidades em seu processo que 
não são os mesmos das obras inspiradas. Essas particularidades do processo, consequentemente, provocam um resultado 
que difere da produção literária na qual se inspira. Considerando essas particularidades, nos perguntamos como estão 
representadas as mulheres da obra La casa de Bernarda Alba na adaptação. Assim sendo, este trabalho tem como 
objetivo realizar uma análise comparada da representação feminina, através das personagens Bernarda Alba e Adela, da 
obra mencionada, escrita por Federico García Lorca em 1936, e sua adaptação para o cinema realizada pelo roteirista 
Antonio Larreta e dirigida pelo diretor espanhol Mario Camus, estrelado em 1987, utilizando como aporte teórico 
principal para a nossa análise a teoria da adaptação, de Linda Hutcheon (2011).

Palavras-chave: La casa de Bernarda Alba. Representação Feminina. Adaptação.

Introdução

O cinema apoiou-se na já consagrada forma de contar histórias dos livros, aproveitando-se da sua 
popularidade para dar vida às narrativas através das imagens. Dessa forma, são muitos os filmes que usam 
o texto literário, seja de forma direta ou indireta,como base para sua produção cinematográfica, alcançando, 
ás vezes, um maior público de espectadores que de leitores. No entanto, as adaptações fílmicas de uma obra 
literária apresentam elementos e particularidades em seu processo que não são os mesmos das obras inspiradas. 
Essas particularidades do processo, consequentemente, provocam um resultado que difere da produção 
literária, por ser a adaptação uma leitura da obra, pois consideramos o diretor do filme um leitor que produz, 
e não uma reprodução idêntica dela.

Dessa maneira, aqueles que não leram a obra literária ao assistirem um filme baseado na mesma 
comumente acreditam que os personagens, por exemplo, apresentam-se de fato da mesma maneira que o livro 
desconsiderando as especificações cinematográficas e o processo da adaptação. 

Para desenvolvermos esse artigo partimos da seguinte pergunta norteadora: como estão representadas 
as mulheres da obra literária na adaptação? Assim sendo, este trabalho tem como objetivo realizar uma análise 
comparada da representação feminina, através das personagens Bernarda Alba e Adela, da obra La casa de 
Bernarda Alba, escrita por Federico García Lorca em 1936, e sua adaptação para o cinema realizada pelo 
roteirista Antonio Larreta e dirigida pelo diretor espanhol Mario Camus, estrelando em 1987, utilizando 
como aporte teórico principal a teoria da adaptação, de Linda Hutcheon (2011). Além disso, nos valemos das 
contribuições de Thaís Diniz (2005), Naiara Araújo (2011), Maria Cristina Ribas (2014), Eugênia Curado 
(2017) para desenvolvermos a nossa escrita sobre a relação do cinema com a literatura; de Matilde Alonso e 
Elies Furio (2007) e Guacira Louro (1997) para discorrermos sobre o papel da mulher na sociedade espanhola 
do século XX e de Mario González (2010) para enriquecer a escrita sobre a obra durante a análise.

2 Literatura e cinema: a questão da adaptação

O cinema desde a sua criação se baseou nas obras clássicas da literatura para produzir, por meio 

1  Mestranda em Estudos Literários pelo Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL) da Universidade 
Federal de Sergipe.
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da adaptação, a sua narrativa. A literatura tem o poder de “desenvolver a criatividade e a imaginação do 
leitor, além de seu aspecto “sociabilizador”. Se assim não o fosse, a literatura não teria sido, desde sempre a 
principal fonte de inspiração para os produtores fílmicos” (ARAUJO, 2011, p. 11). Dessa forma, o diálogo e a 
relação de proximidade entre o cinema e a literatura é algo inquestionável, pois “a prática de transformar uma 
narrativa literária em narrativa fílmica espalhou-se a ponto de boa parte dos filmes terem atualmente, como 
origem, não um script original, criado especialmente para o cinema, mas uma obra literária” (DINIZ, 2005, 
p. 13).

Partindo desse pressuposto, é importante destacar que a adaptação de uma obra não implica na 
reprodução fiel da mesma, ela “é instável, dinâmica, estabelece uma relação descontínua com a fonte, lida com 
dispersão. Sua autonomia se constitui na medida em que poderá significar sozinha.” (RIBAS, 2014, p. 125). O 
processo de adaptação de uma obra literária envolve, pois, vários elementos necessários ao cinema, como por 
exemplo, a imagem. Assim, enquanto a obra literária desenvolve a sua narrativa principalmente por meio das 
palavras, o cinema, além das palavras (diálogo), apresenta a sua narrativa por meio de imagens e “tudo que é 
mostrado na tela tem, portanto um sentido e, na maioria das vezes, uma segunda significação que só aparecem 
através da reflexão; poderíamos dizer que toda imagem implica mais do que explicita” (MARTIN, 2003, p. 
92 apud SILVA, 2012, p. 184). Dessa forma, de acordo com Ribas (2014), o cinema e a literatura dispõem de 
diferentes linguagens e suportes bem como público alvo, expectativas e efeitos de sentidos.

Por isso, ao se verificar as relações existentes entre o texto literário e o cinematográfico, 
merecem respeito às características peculiares de cada um deles, uma vez que, ao escrever 
um romance, o autor não o faz pensando em termos de roteiros cinematográficos; seu 
objetivo é, evidentemente, literário. Sendo assim, a possibilidade de transformação de uma 
novela ou romance para o cinema é uma forma de interação entre mídias, a qual dá espaço a 
interpretações, apropriações, redefinições de sentido. O filme passa a ser, então, apenas uma 
experiência formal da mudança de uma linguagem para a outra, porque o escritor e o cineasta 
têm sensibilidades e propósitos diferentes (CURADO, 2017, s/p).

A adaptação cinematográfica, assim, é uma produção fílmica a partir de uma obra literária, possuindo 
especificidades e linguagem própria. No entanto, conforme Hutcheon (2013) e Araujo (2011), muitos críticos 
consideram as adaptações como secundárias, derivativas e inferiores as obras literárias por serem estas uma 
forma de arte mais antiga que aquelas. Com isso, o conceito de fidelidade com a obra fonte era muito presente 
na adaptação, ou seja, quanto mais próxima a obra original, melhor seria a adaptação; e isso de certa forma 
permanece até os dias de hoje. Porém, a adaptação não é o resultado de uma relação fiel com a obra adaptada, 
como bem destaca Hutcheon (2011), ela pode ser definida a partir de três diferentes perspectivas que se inter-
relacionam: a primeira percebe a adaptação como uma transposição de uma obra que já existe que envolve 
uma mudança de meio, contexto e ponto de vista. Na segunda, ela é um processo criativo, não uma réplica, 
de (re-)interpretação com relação a uma (re-)criação, ou seja, é uma apropriação. Por fim, quanto ao seu 
“processo de recepção, a adaptação é uma forma de intertextualidade; nós experienciamos as adaptações 
(enquanto adaptações) como palimpsestos por meio da lembrança de outras obras que ressoam através da 
repetição com variação” (HUTCHEON, 2011, p.30).

3. O papel tradicional da mulher na sociedade espanhola do início do século XX e a perspectiva de 
gênero

Não muito diferente da realidade de outras sociedades, historicamente as mulheres da sociedade 
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espanhola do início do século XX foram submetidas a seguir regras e padrões específicos estabelecidos 
socialmente que definiam seu comportamento e seus papéis. Estes papéis eram muitos diferentes do dos 
homens (infelizmente continua sendo até hoje, ainda que haja uma mudança significativa). 

As mulheres eram instruídas a resguardar sua decência e sua honra. Com isso, as ensinavam desde 
crianças a fazer o trabalho doméstico e a servir bem seu marido e cuidar de seus filhos, ou seja, o lugar 
reservado para elas era a casa velando por sua família. Ser mulher equivalia a servir ao homem, primeiro o pai e 
posteriormente o marido. Os homens, por sua vez, tinham a liberdade de trabalhar fora para consequentemente 
alcançar êxito social, pois se considerava que naturalmente tinham competência para tal. Desse modo, como 
destaca Alonso e Furio (2007), o estereotipo do papel da mulher era de mãe e senhora de casa quanto ao 
homem era responsável por manter a família e detinham a liberdade para agir de acordo com as suas vontades. 
De acordo com Louro (1997), para alguns estudiosos estas desigualdades sociais entre homens e mulheres 
se constituíram na sociedade a partir de suas características biológicas, ou seja, o sexo. No entanto, para esta 
mesma autora:

É necessário demonstrar que não são propriamente as características sexuais, mas é a forma como 
essas características são representadas ou valorizadas, aquilo que se diz ou se pensa sobre elas que vai 
constituir, efetivamente, o que é feminino ou masculino em uma dada sociedade e em um dado momento 
histórico. Para que se compreenda o lugar e as relações de homens e mulheres numa sociedade importa 
observar não exatamente seus sexos, mas sim tudo o que socialmente se construiu sobre os sexos 
(LOURO, 1997, p.21).

Assim, é a partir da perspectiva do que o feminino e o masculino não são determinações biológicas e 
sim construção social, que surge o estudo do gênero. Conforme Alonso e Furio (2007), o conceito de gênero 
procede do feminismo e defende a concepção de sexo como feito biológico e o gênero como construção 
social que determina as funções de cada, na qual se produzem as relaciones entre os sujeitos. Dito de outra 
maneira, as relações de gênero são, portanto, os resultados de processos sociais construído sobre o feminino 
e o masculino e “es considerado como principio de la organización social, está imbricado en ella, atraviesa 
todos los niveles de producción y reproducción material e ideológica de cada sociedad concreta.2” (ALONSO; 
FURIO, 2007, p.5).

4 Análise comparativa da representação feminina na obra La casa de Bernarda Alba e sua adaptação 
para o cinema

Considerada a obra prima do teatro lorquiano, La casa de Bernarda Alba foi concluída em 19 de junho 
de 1936, dois meses antes da morte de Federico García Lorca, sendo a última obra completa do autor. Escrita 
em um ano conturbado de tensa agitação política na Espanha que culminou na Guerra Civil (1936-1939), 
alguns críticos dividem suas opiniões a respeito da mencionada obra. Segundo Bellachemi e Abdel Kader 
(2016), alguns destacam que ela tem uma clara finalidade política, outros afirmam que não há essa finalidade. 
Uns acreditam que é uma obra realista, outros defendem que é poética. Uns argumentam que a obra representa 
as mulheres espanholas e outros sustentam que representa apenas uma família tradicional andaluza; e há ainda 
aqueles que justificam que é um prenúncio da guerra civil espanhola. Ou seja, é uma obra intensa e enigmática, 
que ainda é alvo de muitos estudos.

2   “é considerado como princípio da organização social, está imbricado nela, atravessa todos os níveis de 
produção e reprodução material e ideológica de cada sociedade concreta”. Toda tradução presente neste artigo 
é de autoria própria.
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Em La casa de Bernarda Alba o autor evidencia os traços característicos da sociedade espanhola do 
século XX, representada na família de Bernarda, que apesar do seu eminente desenvolvimento e modernização, 
permanece sujeita a um modelo patriarcal tradicional, onde as mulheres eram privadas de praticamente tudo e 
não tinham a liberdade para opinar tampouco de escolher o que queriam para suas vidas, pois já nasciam com 
seus papéis definidos dentro da sociedade. A adaptação da peça de Federico García Lorca, feita pelo diretor 
Mario Camus, é um drama de 1 hora e 39 minutos de duração, que apresenta a seguinte sinopse: “Viúva 
controla a vida de suas cinco filhas, e a chegada de um homem transforma a casa só de mulheres no palco 
de desejos frustrados e paixões proibidas. Adaptação da peça de Federico García Lorca3”. Por questão de 
brevidade, analisaremos a representação feminina, no livro e na adaptação, através de alguns recortes de duas 
personagens principais: Bernarda Alba e Adela, sua filha mais nova.

Bernarda representa o poder absoluto na obra e não hesita em usar da violência verbal ou física, 
principalmente com suas filhas, para manter a ordem em sua casa. Além disso, Bernarda é uma mulher 
que foi moldada nos padrões convencionais da sociedade, é excessivamente controladora, defensora do 
convencionalismo e da honra da mulher, e “esse exercício de podo poder pauta-se por hierarquias que 
ela entende existirem fora e que devem ser respeitadas dentro de sua casa, sem a menor possibilidade de 
concessões.” (GONZÁLEZ, 2013, p. 86).

Bernarda.

(…) Mientras, podéis empezar a bordar el ajuar. En el arca tengo veinte piezas de hilo con el que 
podréis cortar sábanas y embozos. Magdalena puede bordarlas. 

Magdalena.

(…) Sé que yo no me voy a casar. Prefiero llevar sacos al molino. Todo menos estar sentada días y días 
dentro de esta sala oscura.

Bernarda.

Esto tiene de ser mujer.

(…)

Bernarda.

Hilo y aguja para las hembras. Látigo y mula para el varón4. (GARCÍA LORCA, 2002, p.128)

(…) Angustias.

(…) Si le pregunto qué le pasa, me contesta:<<Los hombres tenemos nuestras preocupaciones.>>

3   Sinopse extraída do site https://filmow.com/a-casa-de-bernarda-alba-t38780/ficha-tecnica/. Acesso em: 22 
jun. 2019.
4  Bernarda.
(...) Enquanto isso, vocês podem começar a bordar o enxoval. No baú tenho vinte peças de fio com os quais 
poderão cortar lençóis e mortalhas. Magdalena pode bordá-las.
Magdalena.
(...) Sei que não vou me casar. Prefiro levar sacos ao moinho. Tudo menos estar sentada dias e dias dentro 
dessa sala escura.
Bernarda.
Isso é o que é ser mulher.
(...) Bernarda.
Linha e agulha para as mulheres. Chicote e mulas para os homens.
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Bernarda.

No le debes preguntar. Y cuando te cases, menos. Habla si él habla y míralo cuando te mire. Así no 
tendrá disgustos.

Angustias.

Yo creo, madre, que él me oculta muchas cosas.

Bernarda.

No procures descubrirlas, no le preguntes y, desde luego, que no te vea llorar jamás5. (GARCÍA 
LORCA, 2002, p.188)

No primeiro recorte já é possível compreender o autoritarismo da personagem Bernarda e sua imposição 
das normas sociais. Bernarda defende a rígida divisão entre o papel desempenhado tradicionalmente pelos 
homens (chicote e mula) que é o responsável pelo trabalho para sustentar a família, e pelas mulheres (linha 
e agulha) remetendo aos cuidados da casa, de procriar e cuidar do marido, ou seja, “el papel de mujer era el 
estereotipo de madre y ama de casa y el del hombre de ser el proveedor material para la familia6” (ALONSO; 
FURIO, 2007, p.9). 

O segundo recorte trata de um conselho que Bernarda dá a sua filha Angustias sobre a relação entre 
marido e mulher, fica claro uma das representações femininas dominantes na obra: a submissão total ao 
homem, sem direito a incomodá-los com perguntas, é uma relação de acordo com Louro (1997), de dominação/
submissão, aceitando tudo o que venha dele sem aparentar tristeza tampouco “chorar jamais”. Assim, para a 
referida autora, os gêneros também se constroem pelas práticas e condutas apropriadas para as mulheres e 
os homens, estabelecendo uma relação de poder que constituem uma hierarquização do gênero, estando o 
masculino no topo.

Na adaptação da obra dirigida por Mario Camus (1987), a característica marcante de Bernarda também 
é evidente. Enquanto que na obra essa característica é notável pelo o leitor através dos diálogos, na adaptação 
é a imagem de Bernarda que já chama a atenção do espectador. Ela é uma mulher de aparência séria, fria, 
amargurada e dura. Retomando assim o que apontamos anteriormente, no cinema a sua narrativa se constitui 
por meio de imagens e “tudo que é mostrado na tela tem, portanto um sentido e, na maioria das vezes, uma 
segunda significação que só aparecem através da reflexão; poderíamos dizer que toda imagem implica mais 
do que explicita” (MARTIN, 2003, p. 92 apud SILVA, 2012, p. 184). 

Nos recortes acima, percebemos que os diálogos são bem próximos a obra fonte, principalmente o 
segundo que conserva o mesmo diálogo, porém no primeiro recorte a fala de Bernarda é reduzida. Enquanto 

5  Angustias.
(...) Se pergunto e ele o que está acontecendo, me responde: <<nós homens temos nossas preocupações>>.

Bernarda. 
Você não deve fazer perguntas a ele. Principalmente quando se casar. Fale se ele falar e olhe para ele quando 
ele te olhar. Assim você não terá desgostos.
Angustias.
Eu acredito, mãe, que ele me esconde muitas coisas.
Bernarda.
Não procure descobrir-las, não pergunte a ele e, desde logo, que jamais veja você chorar.
6  “o papel da mulher era o estereótipo de mãe e dona de casa e do homem ser o provedor material para a 
família”. 
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na obra fonte temos “Mientras, podéis empezar a bordar el ajuar. En el arca tengo veinte piezas de hilo con 
el que podréis cortar sábanas y embozos. Magdalena puede bordarlas7”  (GARCÍA LORCA, 2002, p.128), na 
adaptação torna-se apenas “(…) Mientras, podéis empezar a bordar el ajuar8 (17:47), que juntamente com a 
conduta de Bernarda ao falar na cena já são suficientes para representar a mulher autoritária que é.

Dessa forma, o diálogo, apesar de próximo da obra fonte também é adaptado de acordo com a visão do 
diretor. Notamos que as falas de Bernarda são menos agressivas que na obra, pois a adaptação prioriza mais o 
visual e por meio do comportamento da personagem se compreende a mulher autoritária que Bernarda é. De 
acordo com Smith (1995) apud Hutcheon (2011), a transposição dos personagens é, assim, “cruciais aos efeitos 
retóricos e estéticos de textos narrativos e performativos, pois engajam a imaginação dos receptores através do 
que ele chama de reconhecimento, alinhamento e aliança” (SMITH, 1995, p. 4-4 apud HUTCHEON, 2011, p. 
33). Conforme a mencionada autora, o desenvolvimento psicológico dos personagens é fundamental quando 
estes são o foco da adaptação como é o caso da adaptação aqui trabalhada, uma vez que o psicológico e o 
comportamental são necessários para representar o que desejam, nesse caso, uma mulher forte e autoritária.

Ao passo que Bernarda representa uma mulher rígida, preocupada em manter a ordem e os bons 
costumes na sua casa, se preocupando em manter boas aparências para a sociedade, Adela, sua filha caçula, 
representa o oposto dessa mulher. Adela representa a mulher que busca a liberdade, que deseja ser dona do seu 
destino e viver de acordo com as suas regras. Dessa forma, “sua reação é explicitar para as irmãs que ela não 
aceitará a reclusão. Que se revoltará para não ser como elas. Seu ‘Eu quero sair!’ é a síntese da luta que ela 
empreende nesse momento: ela quer ser livre a qualquer preço” (GONZÁLEZ, 2013, p.91).

Adela.
No me acostumbraré. Yo no puedo estar encerrada. (…) ¡Yo quiero salir! 9 (GARCÍA LORCA, 2002, 

p.142)

Adela.

¡Déjame ya! ¡Durmiendo o velando, no tienes por qué meterte en lo mío! ¡Yo hago con mi cuerpo lo 
que me parece!10 (GARCÍA LORCA, 2002, p.154)

Adela.

Ya no aguanto el horror de estos techos después de haber probado el sabor de su boca. Seré lo que él 
quiera que sea. Todo el pueblo contra mí, quemándome con sus dedos de lumbre, perseguida por los que dicen 
que son decentes, y me pondré la corona de espinas que tienen las que son queridas de algún hombre casado11. 
(GARCÍA LORCA, 2002, p.201)

Nestes fragmentos da obra é possível perceber uma mudança na representação feminina em relação à 

7  “Enquanto isso, vocês podem começar a bordar o enxoval. No baú tenho vinte peças de fio com os quais 
poderão cortar lençóis e mortalhas. Madalena pode bordá-las”. 
8   “Enquanto isso, vocês podem começar a bordar o enxoval”.
9   Não me acostumarei. Eu não posso estar trancada. (...) Eu quero sair!
10  Deixa-me! Dormindo ou velando não tem por que se meter na minha vida! Eu faço o que eu quiser com 
meu corpo!
11  Já não suporto o horror desses tetos depois de ter provado o sabor de sua boca. Serei o que ele quiser que 
eu seja. Todo o povoado contra mim, queimando-me com seus dedos de fogo, perseguida pelos que se dizem 
que são decentes, e porei a coroa de espinhos que tem as que são amantes de algum homem casado.
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outra personagem. Todas as quatro filhas de Bernarda Alba aceitam viver, ainda que cada uma delas não esteja 
em total acordo com o regime imposto, com seu autoritarismo, aceitando seus inevitáveis destinos, mas Adela 
se revolta e não aceita mais as ordens da sua mãe. Apaixonada pelo namorado da sua irmã Angustias, se dispõe 
a romper com os padrões dominantes estabilizados na sociedade sobre a imagem feminina (“todo el pueblo 
contra mí”12) destacado nos recortes acima. 

Adela representa a nova mulher que anseia a independência de seu gênero frente aos costumes da 
sociedade daquela época, ela vai de encontro ao resguardo da honra (“¡Yo hago con mi cuerpo lo que me 
parece!”)13 e as normas sociais reservadas às mulheres decentes. O tema da liberdade fortemente presente na 
obra é, então, um dos principais da adaptação, visto que Adela representa a uma mulher que deseja ser livre. 
Portanto, “os temas talvez sejam os elementos da história mais prontamente adaptáveis entre mídias ou mesmo 
entre gêneros e contextos” (HUTCHEON, 2011, p.33). Na adaptação, entre a mudança de uma cena para 
outra é evidenciada a imagem de um pássaro preso numa gaiola, remetendo aos temas de prisão e liberdade 
centrados na obra. 

Na adaptação, essa personagem, assim como na obra fonte, vai ganhando espaço no desenrolar da 
narrativa. No entanto, na nossa análise percebemos que na adaptação esse espaço é menor que na obra já que 
“o filme passa a ser, então, apenas uma experiência formal da mudança de uma linguagem para a outra, porque 
o escritor e o cineasta têm sensibilidades e propósitos diferentes” (CURADO, 2017, s/p).

Sabemos que a adaptação de uma obra literária não é o mesmo que ser fiel a ela. Nas falas de Adela, do 
fragmento selecionado acima, ainda que sejam iguais na adaptação, muda o seu contexto, pois este se adéqua 
ao objetivo do diretor. Segundo Hutcheon (2011), a adaptação é um processo de criação, de releitura, de 
interpretação que, apesar de ter como base uma obra fonte, resulta em uma produção autônoma. A mulher que 
vemos representada em Adela na adaptação é, assim, distinta da obra. Nesta, Adela possui uma característica 
de rebeldia, de inconformidade e liberdade, naquela ainda que essas características estejam presentes, elas são 
representadas de forma sutil e mais retraídas, porém o seu desejo sexual é evidenciado na adaptação enquanto 
na obra é mais simbólico.

Considerações finais

Desde o surgimento da sétima arte, a adaptação de obras literárias se fez presente. Esta abrange um 
público maior e distinto de leitores/espectadores e alguns acreditam que a adaptação é a transposição fiel 
da obra para o cinema. No entanto, por meio da nossa breve análise comparando a representação de duas 
personagens femininas da obra La casa de Bernarda Alba (1936), fundamentamos que o processo da adaptação 
envolve elementos próprios e possui a sua especificidade. 

É importante ressaltar, segundo Hutcheon (2011), que cada forma de apresentar uma história, envolve 
um modo de engajamento – contar, mostrar e interagir – diferente por parte do público e do adaptador, através 
das mídias. Dessa forma, a adaptação de uma obra literária envolve o processo da intermidialidade, ou seja, de 
transposição de mídia – do livro para o cinema – que resulta em mudanças necessárias para o novo meio. Além 
disso, o contexto histórico, social e cultural,bem como a ideologia, são importantes fatores que influenciam 
e incidem em uma obra, pois o autor e o diretor, no nosso caso especifico, não estão alheios a esses fatores.
12  Todo o povoado contra mim.
13   Eu faço o que eu quiser com meu corpo!
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Assim, a personagem Bernarda que representa uma mulher rígida, autoritária e com palavras rudes 
nos é apresentada na adaptação como uma mulher de forte presença e menos fala. A jovem Adela por sua vez, 
representa a mulher com desejo de liberdade, de fuga dos padrões convencionais. Na adaptação, apesar de 
ser claro para o público essas características, ela está mais “contida”, menos rebelde e isso acontece porque 
os personagens, os temas, os contextos, etc. podem sofrer alterações ao serem adaptados de acordo com a 
interpretação do adaptador/diretor.
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A AUSÊNCIA DA MATERIALIDADE NAS RELAÇÕES HUMANAS: 

O MAL-ESTAR FREUDIANO E AS TEORIAS DE AGAMBEM

À LUZ DO FILME ELA (HER)

Maria da Conceição Santos1 

RESUMO: a partir do diálogo entre as teorias do dispositivo de Agamben e algumas acepções freudiana, 
bem como algumas outras teorias, o presente texto busca trazer considerações sobre um aspecto bastante 
perturbador da humanidade que diz respeito ao fato de o sujeito hoje perdeu, ao que parece, a capacidade de 
se relacionar com o outro. No filme Her, por exemplo, vemos Theodore preso a uma construção imagética e 
idealizada de amor que reverbera não a alteridade, mas que se configura na dinâmica do virtual, da relação 
sem toque, sem cheiro, sem gosto. Relação sem profundidade que faz e se desfaz em cliques. Posto isso, as 
discussões aqui elencadas, procuram também promover um entrecruzamento entre homem e máquina, cujas 
fronteiras se confundem, uma vez que amar, em certa medida, deixa de ser uma capacidade essencialmente 
humana. 
Palavras-chave: Alteridade; Corpo; Virtual; Dispositivo; Amor. 

Introdução 

  Ela (Her - 2013) é um filme de ficção científica do estadunidense de Spike Jonze que vem descrever 
a história de um escritor solitário (Theodore) que acaba de comprar um novo sistema operacional para seu 
computador (Samantha). Para sua surpresa, Theodore acaba se apaixonando pela voz desse programa, dando 
início a uma relação amorosa fundamentada na não-materialidade e ausência de um corpo. 

O filme reverbera questões bastante contraditórias do nosso tempo, por um lado temos uma sociedade 
altamente desenvolvida e autossuficiente capaz de atender e responder diferentes demandas impostas. Por 
outro lado, essa mesma sociedade que, cria e recria o mundo a sua volta, se tornou frágil e fria em termos de 
relações humanas. Relacionar-se com uma máquina ou com a imagem que criamos dela, é a fuga da realidade 
mais apreciada pelas sociedades modernas. Sociedade essa que foge do outro, foge de relações mais profundas, 
mas que reclama da solidão. Sociedade essa que se perde nos excessos de liberdade, e se tornam algozes de se 
mesmos. Posto isso, Her evidencia a imagem metafórica de um sujeito e de um mundo entristecido, esvaziado, 
melancólico e absolutamente à deriva de seus sentimentos, uma vez que a realidade virtual acaba se tornando 
uma espécie de arquitetura que nos aprisiona em nossa própria solidão, pois acabamos sendo convencidos 
pelos dispositivos impostos, parafraseando Agamben (2009), que basta viver virtualmente que seremos felizes 
ou completos. 

 Nesse sentido, importa dizer que as interações via dispositivos eletrônicos ou de redes sociais têm se 
tornado cada vez mais intensas a ponto de as relações presenciais serem colocadas em um plano secundário. 
Nessa dinâmica, Her nos convida a pensar sobre questões bastantes inquietantes, mas que se fazem em nosso 
tempo. Tempo esse de natureza líquida e fugaz. Nessa perspectiva, o amor, entendido enquanto emoções 
básicas e primitivas do ser humano, mudou ou se transformou à medida que os meios tecnológicos avançaram? 
As nossas experiências vividas com esse nível de aceleração impostas pela globalização, de trocas virtuais, 
1  Graduada em Letras (AGES) – Paripiranga/BA; Mestranda em Letras (UFS) – Aracaju/SE
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influenciam no surgimento ou na transformação dos nossos sentimentos ou essas emoções são, de alguma 
maneira, algo permanente? 

 Para pensarmos sobre as questões elucidadas em Her, nos apropriaremos de alguns conceitos de 
Sigmund Freud que, em 1930, fez a primeira publicação de Mal-Estar na sociedade, texto que nos convida 
a pensar sobre o que é ser feliz. De forma concomitante, nos apropriaremos também da ideia de Dispositivo 
postulada em Agamben, a fim de pensarmos sobre a influência que a máquina exerce ou pode exercer na 
vida humana a ponto de, em certa medida, ser capaz de substituir o outro, tal como ocorre em Samantha que 
conseguiu fazer com que Theodore preferisse está com ela a ter que estar com uma mulher corporificada. Nos 
apropriaremos ainda do trabalho de Henrique Codato, O corpo e a voz no cinema contemporâneo, em que 
o autor também se propôs fazer uma análise do filme Ela (Her) à luz do que aqui também propomos, assim 
discute-se sobre a ideia da voz e a ausência do corpo no cinema. Pensaremos também nas perspectivas do 
homem, da máquina e da solidão, em que Fioruci (2019) em seu texto, vem discorrer sobre a confusão de 
fronteiras que há nessa dialética entre homem e máquina. Por fim, usaremos conceitos de Zygmund Bauman, 
Modernidade Líquida, em que o autor vem discutir sobre a fragilidade das relações humanas hoje.  Desse 
modo, ambos autores, se aproximam em suas discussões, do objeto de análise deste trabalho. 

Ausência de materialidade: voz sem corpo

Umas das questões relevantes que podemos pontuar a partir do filme é a perda da corporalidade, perda 
esta que faz com que o personagem Theodore acabe se voltando para si mesmo, fazendo o movimento inverso 
do amor, ao invés de “mergulhar” no outro, ele acaba mergulhando nele mesmo, com esse olhar para o interior 
e, por conseguinte, acaba induzindo Samantha a responder suas necessidades por meio dos estímulos que estão 
sendo liberados e ela, por sua vez, reage positivamente a esses estímulos. Entretanto, sem a materialidade, é 
criada uma espécie de ilusão no sentido de pensarmos que o software é uma espécie de alma gêmea digital do 
protagonista, sendo assim Her não poderia ser máquina, mas sim uma possível consciência. Samantha ganha 
vida e é a namorada ideal até Theodore descobrir que ela possui 641 outros amantes/usuários por quem Ela 
também é apaixonada. 

Por outro lado, em Her, a tentativa de dar corpo, de liberar e concretizar o desejo é frustrada quando 
Theodore confirma que Samantha não pode ser substituída, pois foi grande o estranhamento sentido por ele na 
frustrada experiência sexual organizada e conduzida por Samantha ao “encarnar” no corpo de Isabella, uma 
acompanhante profissional. Esse estranhamento é provocado pela incompatibilidade entre o objeto idealizado 
(esse corpo restituído idealmente, do qual nada sabemos, pois é fruto da imaginação do personagem) e a 
realidade (o corpo de Isabella). Isso mostra uma quebra do horizonte de expectativas tanto para Theodore 
– que parece não conseguir entrar no jogo erótico arquitetado por Samantha, uma vez que o corpo (real) de 
Isabella não corresponde ao corpo (imaginário) de Samantha (“Isso é estranho. Eu não a conheço”, diz ele). 

Reverberando com essa análise da ausência de uma materialidade corporal em que a voz passa a ser 
a identidade sem pessoa, pensamos sobre Agambem e suas discussões sobre Dispositivo. Para o autor, o 
mundo projetado pelas diversas formas de dispositivo, faz com que o sujeito, influenciado por essas projeções, 
enxergue uma única possibilidade de interpretação. Aquele que adere, sem atritos ou questionamentos, ao seu 
próprio tempo, em perfeita harmonia, está sofrendo a influência desses dispositivos, pois somente podemos 
compreender e problematizar a realidade, não se adequando a ela. Precisamos está externo, mas não alheios.  
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Nesse sentido, entendemos por dispositivo: 

(...) Disse que o dispositivo tem natureza essencialmente estratégica, que se trata, como consequência, 
de uma certa manipulação de relações de força, de uma intervenção racional e combinada das relações 
de força, seja para orientá-las em certa direção, seja para bloqueá-las ou para fixa-las e utilizá-las. O 
dispositivo está sempre inscrito num jogo de poder. A profanação é a saída possível. (...) (AGAMBEN, 
2009, p. 28) 

No caso de Her, essa projeção enquanto influência dispositiva, se deu pelo desdobramento virtual em 
que Theodore foi ‘seduzido’ a pensar e tomar como sua verdade a ideia de que Samantha estaria para além das 
capacidades operacionais de uma máquina, ela poderia amar. Ela era a outra, a sua outra versão. Um possível 
preenchimento para a sua incompletude. Entretanto, a partir do momento que Theodore, passado seu estado 
de êxtase, se dá conta que Samantha não é Isabella e, esse fato lhe causa desconforto, estamos aqui diante do 
mecanismo de profanação ao qual Agamben discute. A profanação em Her seria essa possibilidade de subversão 
em que Theodore desconstruiu a imagem de mulher em Samantha, cuja influência do dispositivo virtual o fez 
acreditar. Enquanto o dispositivo operacional insistia em fazer Theodore acreditar que seria possível manter o 
amor nas condições virtuais, Theodore, diante da experiência frustrada, percebeu que não. A relação humana, 
para ele, precisaria do toque, do cheiro, do gosto. Samantha continuaria sendo uma voz, apenas, enquanto 
que Isabella um corpo físico. No entanto, era duas realidades intransponíveis, uma descontinuidade entre 
mundo, voz e corpo. É como se Theodore tivesse acordado para uma realidade até então não vista, pois ele se 
encontrava extasiado diante da ‘manipulação’ virtual a qual foi imposta. Diegeticamente Samantha passa a ser 
lida por Theodore como sendo uma máquina, um sistema operacional. Uma voz incapaz e impossibilitada ao 
toque, ao cheiro, ao gosto. 

Mas, no caso do filme, de que corpo, exatamente, emana a voz de Samantha? Como vimos, Samantha 
parece não estar ligada ao tempo e ao espaço, como ela mesma lembra a Theodore durante o piquenique 
com um casal de amigos. É ainda dotada de um senso de humor apurado (conseguindo arrancar de Theodore 
sorrisos e gargalhadas, conforme vemos em inúmeras passagens). Dona de uma surpreendente memória, como 
era de se esperar em se tratando de um sistema operacional inteligente (lê livros e decodifica informações em 
fração de segundos). Possui uma aguçadíssima intuição (o que lhe permite dar conselhos e sugestões sobre 
a vida sentimental e profissional de Theodore). Samantha tem ainda um DNA (baseado na personalidade 
de Theodore), o que nos convida a pensar que ela seria uma outra versão do personagem, uma espécie de 
continuidade de Theodore. Para além de todas essas possibilidades de ser, Samantha ainda atua dentro do 
movimento do vir a ser, pois como vemos em muitos momentos do filme, ela é capaz de evoluir com suas 
experiências, sendo orientada e conduzida pelos desejos de Theodore. 

Nesse seguimento, mesmo diante de todas as possibilidades de ser e vir a ser que Samantha dispõe, 
falta-lhe um corpo que, em certa medida, seria o coroamento de toda a sua existência. Com efeito – e para 
todos os efeitos – Samantha é apenas uma voz feminina e sensual que ecoa ou até mesmo sua voz, é de algum 
modo, a representação simbólica do próprio corpo e não mais um grito de presença, mas a própria presença. 

Assim, Gas (2014, p. 2) apud Codato (2016, p. 116): 



 

 REVISTA BARBANTE - 61

Spike Jonze conseguiu o impensável: concretizar um fantasma do espectador como cinéfilo, ao livrar a 
atriz de seu envelope corpóreo (a imagem desejada encobre a imagem real), retirando dela apenas fachos 
das suas expressões corporais (timbre vocal, respiração, gemidos, entonação etc) e aproximando-as ao 
máximo de nós. 

Na narrativa cinematográfica de Jonze, a voz é uma estratégia gerenciadora de sentido. De um lado 
temos a voz de Samantha que treme, sussurra, chora, ri e goza. Por outro, temos a voz de Theodore que fala 
de seus sentimentos e confidencia segredos, por exemplo. 

Ademais, a relação amorosa que se dá com a ausência do corpo, como vemos em Her, é na verdade 
uma metáfora sobre a falta de materialidade das relações na civilização pós-moderna em que o contato corpo 
a corpo foi em boa parte substituído por essa interação virtual. O corpo, por sua vez, é feito de sentidos – tato, 
olfato e paladar – sentidos estes que ainda são insubstituíveis em uma relação não presencial. Essa supressão 
do sentido frustra o desejo, fazendo com que as relações humanas fundamentadas no virtual não amadureçam 
no sentido de consistência e durabilidade. 

A condição tênue das relações humanas na contemporaneidade 

Samantha, é sem dúvida, uma continuidade das relações humanas, visto que na nossa sociedade o outro 
se tornou abstrato à medida que as relações se tornaram virtuais. Em certa medida, a gente tende a se sentir 
cada vez mais confortável com esse tipo de contato que é protegido por uma medição higiênica das máquinas. 
Por uma distância que permite, a qualquer sinal de frustração, bloquear ou excluir. Nessa seara, existe aqui 
o paradoxo de uma comunicação fácil e rápida, mas que esconde e camufla uma dificuldade de comunicação 
significativa corpo a corpo, face a face. 

Essas reflexões sobre as relações frágeis que Her nos propõe pensar, compõem, em certa medida, as 
discussões propostas por Freud, em 1930. Nesse sentido, segundo Freud, umas das formas de sermos um 
pouco felizes é por meio do amor. O amor, por sua vez, pode restaurar alguma felicidade, mas ele também é 
perigoso, pois não temos nenhuma certeza da sua durabilidade.  Posto isso, a reflexão de Freud debruça-se na 
tese de que a civilização moderna sofre de um Mal-Estar provocado pela falta de liberdade e, em certa medida, 
o excesso dela. Na perspectiva freudiana, o homem não se sente livre e é repreendido pela sociedade, uma vez 
que o avanço da ciência e da tecnologia fez com que o sujeito se tornasse “escravo” da sua própria civilização, 
tendo que se adaptar às novas mudanças e aprender a renunciar aos seus desejos e prazeres. Assim, ele sofre 
ao ter que controlar seus impulsos e desejos, bem como ao ter que se adequar a conjuntura fugaz e efêmera 
da civilização da qual faz parte.  

Trazendo a abordagem freudiana para a sociedade hoje, é importante destacar que, em certa medida, 
desenvolvemos uma espécie de fobia do presencial, uma vez que não temos a possibilidade de “fechar, 
cancelar, bloquear ou desligar” Muitas pessoas até evitam atender ligações, ouvir a voz do outro, optam por 
receber ou enviar mensagens, pois respondem quando quiserem ou se caso quiserem. Chegamos a uma Mal-
Estar social tão intenso que evitamos o outro. Como o próprio filme mostrou, até mesmo o sexo pode ser 
feito virtualmente, por meio de áudios e textos, entretanto sem o contato, sem o toque, gosto ou cheiro. Em 
contrapartida, nessa relação virtual descrita em Her, não há um valor humano de juízo, não há julgamento. 
Samantha, assim, tenta se construir enquanto humano, até o momento que é lembrada por Theodore que ela 
não é e tampouco poderá ser humano. 
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É interessante observar ainda que o próprio Theodore é também, por excelência, a representação dessa 
solidão da qual tanto se fala, mas não se evita, das sociedades modernas. Um escritor que, já não consegue 
mais escrever a punho, o que já descaracteriza e reduz sua condição a uma máquina. E essa é umas das 
principais características das sociedades modernas, pessoas são substituídas e reduzidas a máquinas, números 
ou imagens. Posto isso, não nos surpreende o fato de que Theodore seja visto constantemente com fones no 
ouvido, cuja distração ou imersão o inviabiliza interagir com as pessoas ao seu redor, tal como ocorre hoje, o 
homem se transformou em refém da tecnologia. A mesma tecnologia que foi criada por ele, agora tem o poder 
de aprisiona-lo a uma realidade contraditória e não resolvida. 

Nesse contexto, Bauman (2001) nos diz que as novas tecnologias, na primeira impressão, podem 
parecer fortalecer e manter vínculos, entretanto essas plataformas e ferramentas de interação virtual, afastam 
os sujeitos da relação face a face. Logo, “No mundo líquido-moderno, a solidez das coisa, assim como a 
solidez dos vínculos humanos, é vista como uma ameaça.” (BAUMAN, 2010, p.40) Conforme o autor, a 
modernidade nos projeta para uma existência paradoxal, pois a mesma sociedade que, em certa medida, 
solidifica as coisas, possibilita a criação e a inovação, é a mesma sociedade que estabelece a solidão dos 
seres. O consumo artificial fragilizou as relações humanas, caracterizando aquilo que Bauman vem chamar de 
sociedade líquida, em que as relações humanas se fazem e se desfazem com a mesma velocidade. Nada é feito 
para durar. O autor ainda complementa “ (...) A modernidade fluída é a época do desengajamento, da fuga fácil 
e da perseguição inútil. Na modernidade líquida mandam os mais escapadiços, os que são livres para se mover 
de modo imperceptível” (BAUMAN, 2001, p.140)  

Como vemos, o homem hoje é influenciado também por modelos de dispositivos, parafraseando 
Agamben e Bauman, que pregam um ideal de liberdade, entretanto essa vida desengajada, revela-se instável, 
flutuante e incerta, pois não existe essência, um núcleo interior, tal como acontecia com o sujeito do Iluminismo, 
por exemplo, cuja identidade era estável. O sujeito hoje possui maior liberdade de movimento, de ser e vir 
a ser. No entanto, se ele pode ser tudo o que quiser, o que de fato será? Estamos aqui diante de uma outra 
problemática, pois toda liberdade sem precedentes, gera uma ansiedade sem precedentes. O sujeito é hoje 
livre, mas o excesso de liberdade é também uma forma de aprisionamento, pois nunca na história se ouviu 
falar em uma sociedade que reclama tanto da solidão como a nossa. Estamos cheios de informação e de 
tecnologia, mas vazios de relações significativas. 

Posto isso, as relações humanas hoje são mediadas por máquinas. Assim, ao aproximarmos a máquina 
do ser humano, não somente os limites da expansão tecnológica está em jogo, mas para além desse fato, 
convém questionarmos como o homem vem transformando sua própria natureza social e comportamental, 
cuja consequência dessa dialética instaurada entre homem e máquina é uma constante confusão de fronteiras, 
pois nem sempre fica claro quem está interagindo do outro lado, se é uma máquina ou não. Essa confusão de 
fronteiras fica evidente na cena em que Theodore, isolado em uma cabana na montanha, dialoga virtualmente 
com Samantha, legitimando essa dependência do homem com a tecnologia e a busca pela fuga da realidade. 
O fato de Theodore isolar-se geograficamente revela também a sua tentativa de investir naquela relação. 
Entretanto, ainda que o ambiente seja aconchegante, essa cena não deixa de provocar estranhamento no 
espectador, uma vez que ouvimos a voz de Samantha e Theodore, mas este último, dança, come, bebe e dorme 
sozinho. Há a ausência de uma pessoa real. A relação de Theodore é distanciada pelo espaço da virtualidade, 
inviabilizando o toque, as sensações palpáveis. Nesse momento, Jonze apresenta ao espectador a representação 
das relações humanas hoje, fria e indiferente. 
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Considerações finais  

Diante das discussões aqui elencadas, Her nos convida a pensar sobre inúmeras questões relevantes 
que reverberam as sociedades modernas, dentre elas podemos citar: Qual o custo psicossocial da separação da 
materialidade das relações? De que maneira o distanciamento do outro é responsável pela onda de intolerância 
na qual vivemos hoje e como essa intolerância se mostra em nossa intimidade, fazendo com que muitas 
vezes abandonemos relações desafiadoras?  Não responderemos às questões propostas, mas elas foram aqui 
colocadas a fim de que possamos pensar sobre os caminhos que estamos sendo conduzidos em termos de 
relações humanas. 

 Desse modo, o diálogo hoje é intermediado pela tecnologia, pela imaterialidade. Assim, o filme 
termina com Theodore subindo a escada e vendo o mundo com uma pessoa do lado, longe de qualquer tipo de 
tecnologia. A partir dessa imagem, nos questionamos a ponto de pensarmos se de fato existe um mundo que 
está amanhecendo, um mundo novo e “eu” tenho possibilidades. Existe de fato essa possibilidade? 
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TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO ENSINO DA LÍNGUA 
PORTUGUESA

DIGITAL INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN PORTUGUESE 
LANGUAGE TEACHING

Ricardo Santos David1

Resumo: O contexto social atual de pandemia e distanciamento social provocado pela COVID-19 (SARS-CoV-2), expôs a 
necessidade de intensificar o trabalho pedagógico de leitura com a utilização de diferentes recursos tecnológicos e o auxílio das 
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. Este artigo tem como objetivo geral compreender o modo como as ferramentas 
de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) podem contribuir para os processos de ensino e de aprendizagem da 
Língua Portuguesa de alunos inseridos no 9º ano do Ensino Fundamental. O uso das metodologias digitais é fundamental para que 
os alunos tenham acesso ao ensino em um período onde encontram-se impedidos de frequentar as escolas de maneira presencial. A 
análise realizada no sistema Aula Paraná evidenciou a inserção e o uso de tecnologias para o ensino da literatura. Espera-se que este 
artigo auxilie os professores na inserção destes espaços digitais motivando-os ao ensino dos diferentes gêneros da literatura com o 
auxílio de metodologias tecnológicas. 

Palavras-chave: Ensino Língua Portuguesa. Tecnologia no Ensino Aprendizagem. Leitura.

Abstract: The current social context of pandemic and social distance caused by COVID-19 (SARS-CoV-2), exposed the need to 
intensify the pedagogical work of reading with the use of different technological resources and the aid of Digital Technologies of 
Information and Communication. This article has the general objective of understanding how the tools of Digital Technologies 
of Information and Communication (TDIC) can contribute to the processes of teaching and learning the Portuguese Language of 
students in the 9th grade of Elementary School. The use of digital methodologies is essential for students to have access to education 
in a period when they are prevented from attending schools in person. The analysis performed in the Aula Paraná system showed 
the insertion and use of technologies for teaching literature. It is hoped that this article will assist teachers in the insertion of these 
digital spaces, motivating them to teach different genres of literature with the help of technological methodologies.

Keywords: Portuguese Language Teaching. Technology in Teaching Learning. Reading.

Considerações iniciais

As aspirações humanas foram, ao longo dos anos, associadas à busca por melhorias, inovações 
constantes, praticidade e bem-estar no contexto de vida cotidiana, direcionaram os seres humanos, ao longo 
da história, à dedicação e ao investimento físico e financeiro em novos projetos de criações, invenções e 
reinvenções. Como resultados, obtiveram-se a identificação de soluções de problemas, a transformação de 
diferentes processos e o surgimento de novos e modernos produtos (VÁSQUEZ, 1968). 

_____________________
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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Sobre este último aspecto, o mesmo autor aponta que todo e qualquer instrumento criado ou modificado 
pelo homem, para facilitar o trabalho por ele desenvolvido, é classificado como tecnologia.

Juntamente com as modificações sociais decorrentes da inserção das tecnologias nos mais diferentes 
contextos e espaços, observa-se o surgimento da cibercultura, isto é, uma cultura contemporânea promovida 
pelos novos ciber avanços, intimamente ligados às tecnologias digitais. Entre as áreas da cibercultura que 
recebem destaque nos ciberespaços, Lévy (1999) aponta a comunicação e a informação com rapidez, constituídas 
principalmente pela ausência de necessidade física do homem na instituição de diálogos comunicacionais e 
relacionamentos. 

Nos últimos anos as tecnologias têm se inserido, também, nos espaços escolares e se destacado como 
relevantes ferramentas no processo de organização e aplicação metodológica representadas pelas Tecnologias 
Digitais de Informação e Comunicação (TDIC). Em razão disso, os autores afirmam que os profissionais 
envolvidos na educação, devem fazer uso das tecnologias a fim de proporcionar aos alunos uma amplitude no 
processo de aprendizagem, por meio do estabelecimento de conexões entre as informações e a diversidade dos 
conteúdos trabalhados e aprendidos em sala de aula (LÉVY, 1999; CRUZ, 2008).

Embora esteja claro que a ciência, a tecnologia e a sociedade se correlacionam em um formato de tríade 
a fim de garantir a qualidade do ensino e da aprendizagem dos alunos de forma crítica e reflexiva compatível ao 
cotidiano e às necessidades tecnológicas do século XXI, observa-se que o incentivo e a promoção do interesse 
e da motivação dos alunos pela leitura dentro e fora das salas de aula, associado ao desenvolvimento de 
habilidades para a análise e a compreensão dos diferentes textos, ainda é um desafio enfrentado por educadores 
da Língua Portuguesa (PINHEIRO, 2007). 

Verifica-se que a educação exige reestruturação, abandonando a forma tradicional de aprendizagem e 
adotando novas técnicas e ferramentas para que o processo de ensino-aprendizagem seja alcançado, a partir 
do desenvolvimento de estratégias que possibilitem a ampliação de competências e de habilidades para a 
produção, a compreensão e a interpretação linguístico-textual, levando em consideração a diversidade do 
alunado em suas formas de compreensão e, atendendo a demanda desta nova geração que emerge na utilização 
das TDIC, oferecendo aos alunos ferramentas para motivação e aproximação do educando à leitura. Neste 
contexto, o papel do professor é fundamental, pois é considerado um “incentivador que torna-se um animador 
da inteligência coletiva de seus grupos de alunos, em vez de fornecedor direto de conhecimentos” (LÉVY, 
1999, p. 158). 

O contexto social atual de pandemia e distanciamento social provocado pela COVID-19 (SARS-CoV-2), 
expôs a necessidade de intensificar o trabalho pedagógico de leitura com a utilização de diferentes recursos 
tecnológicos. Devido a suspensão das aulas presenciais em todo o território brasileiro no mês de março de 
2020, a solução encontrada para a continuidade ao processo de ensino de milhares de estudantes da rede 
estadual no Estado do Paraná, foram as aulas a distância por meio do ensino remoto, com o auxílio das TDIC.

Considerando os cenários tecnológicos e contextos sociais acima destacados, surge a seguinte questão 
que move a pesquisa: “Como as TDIC podem auxiliar e maximizar o processo de ensino, aprendizagem e 
incentivo ao desenvolvimento das habilidades de leitura de alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e quais 
estratégias têm sido empregadas no cenário atual?”
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Para responder às questões acima destacadas o presente artigo tem como objetivo geral compreender o 
modo como as ferramentas de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) podem contribuir 
para os processos de ensino e de aprendizagem da Língua Portuguesa de alunos inseridos no 9º ano do Ensino 
Fundamental. Os objetivos específicos do estudo são: (1) Verificar como a leitura é concebida na Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) e discutir a leitura em relação aos multiletramentos e às TDIC; (2) Compreender 
as modificações e os impactos nos processos de ensino e aprendizagem no contexto atual de Pandemia da 
COVID-19.3- Realizar uma breve análise das ferramentas de incentivo à leitura empregadas na Aula Paraná 
e apresentar sugestões de metodologias capazes de auxiliar o ensino neste período, maximizando o uso das 
TDIC no processo de ensino-aprendizagem de leitura.

O atual contexto de crise de saúde pública instalada pela COVID-19, torna ainda mais urgente 
a necessidade da realização de pesquisas como esta, tendo em vista a necessidade de o professor rever as 
metodologias e as ferramentas pedagógicas contemplando o uso das TDIC como aliadas nos processos de 
ensino e aprendizagem nas áreas de leitura e de comunicação. Frente ao exposto, justifica-se a realização deste 
estudo. 

Os procedimentos metodológicos utilizados para a organização da presente pesquisa foram baseados 
em uma pesquisa de revisão bibliográfica da literatura, de abordagem qualitativa e de caráter descritivo. Os 
materiais para a composição do artigo foram selecionados com base nas palavras-chave: Ensino de Língua 
Portuguesa, Tecnologia no Ensino Aprendizagem, Leitura, as quais permitiram a identificação e a seleção 
dos artigos científicos nas bases de dados Scielo, Banco de Teses e Dissertações do Portal de Periódicos da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), site de busca - Google Acadêmico, 
plataforma de compartilhamento de vídeos – Youtube, além de documentos oficiais da educação como, os 
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (PCNs) e a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC).

O artigo está dividido em três partes: a primeira parte direciona-se a uma sucinta investigação do 
modo como a leitura é concebida na Base Nacional Comum Curricular, estabelecendo uma relação entre 
os multiletramentos e as TDIC. A segunda parte trata da contextualização dos novos modelos de ensino e 
aprendizagem remotos decorrentes dos impactos no contexto atual de Pandemia. Em seguida, na terceira 
parte é realizada uma breve análise de uma sequência de aulas de leitura para o 9º ano do ensino fundamental, 
disponibilizadas na plataforma Youtube - canal Aula Paraná, associada à sugestão de algumas metodologias 
direcionadas à maximização dos processos de ensino-aprendizagem e o desenvolvimento das habilidades de 
leitura frente ao trabalho dos multiletramentos.

A leitura na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e as novas formas de transposição de informação 
e conhecimento

 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento que reúne normas e diretrizes para 
a aprendizagem ao longo da vida escolar do educando. Definida de acordo com § 1º do Artigo 1º da Lei 
de Diretrizes de Bases da Educação Nacional LDB (Lei nº 9.394/1996) e aplicada em todos os níveis e 
modalidades de ensino, tal documento é utilizado como referência para a elaboração de currículos escolares e 
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busca a promoção da equidade e unificação dos sistemas públicos ou privados, em todo o território nacional. 
Os textos do BNCC servem como base para as noções de desenvolvimento de competências e habilidades de 
acordo com cada ciclo da formação escolar (BRASIL, 2017).

Com relação ao modo como a leitura é concebida no documento, ao Ensino Fundamental, observa-se: 

[...] nos Anos Finais do Ensino Fundamental, os conhecimentos sobre a língua, sobre as demais 
semioses e sobre a norma-padrão se articulam aos demais eixos em que se organizam os objetivos 
de aprendizagem e desenvolvimento de Língua Portuguesa. Dessa forma, as abordagens linguística, 
metalinguística e reflexiva ocorrem sempre a favor da prática de linguagem que está em evidência nos 
eixos de leitura, escrita ou oralidade (BRASIL, 2017, p.139).

Observa-se que a linguagem deve ser trabalhada na sua íntegra tornando o educando capaz de refletir, 
realizar e expor o seu conhecimento. O aluno necessita desenvolver habilidades de leitura, escrita e oralidade 
para que seja capaz de transcorrer também pelas demais disciplinas oferecidas. Além da aprendizagem das 
normas da língua as quais devem ser elencadas, assim como descrito:

Alguns desses objetivos, sobretudo aqueles que dizem respeito à norma, são transversais a toda a base 
de Língua Portuguesa. O conhecimento da ortografia, da pontuação, da acentuação, por exemplo, deve 
estar presente ao longo de toda escolaridade, abordados conforme o ano da escolaridade. Assume-
se, na BNCC de Língua Portuguesa, uma perspectiva de progressão de conhecimentos que vai das 
regularidades às irregularidades e dos usos mais frequentes e simples aos menos habituais e mais 
complexos (BRASIL, 2017, p.139).

Neste contexto os conhecimentos prévios não são desprezados, mas considerados por meio da 
intercomunicação reconhecida na necessidade de interpretar e fixar os saberes.

A prática da leitura, de acordo com a BNCC, dentro do ensino fundamental, compreende as práticas 
de linguagem, realizadas a partir da interação ativa criada entre os personagens, sendo: o leitor, o ouvinte, 
o espectador e os textos, podendo ser estes escritos, orais ou multissemióticos. Outro fator importante diz 
respeito aos aspectos trabalhados no ensino da leitura, como: a interpretação, a fruição estética de textos e 
obras literárias, a pesquisa e o embasamento de trabalhos escolares, o conhecimento, a discussão e o debate 
acerca dos temas sociais, e a aquisição do conhecimento estendido para projetos sociais e outras possibilidades. 
O mesmo documento indica que este ensino seja feito de forma progressiva, assim, nas atividades de leitura o 
professor deve intermediar a ampliação dos vocábulos, além de oferecer leituras diferenciadas, proporcionando 
uma apresentação de novos conteúdos e aprendizagens. Neste âmbito, observa-se uma transformação do aluno 
que, com a prática da leitura, desenvolve diversas formas de interpretação de mundo e habilidades cognitivas 
mais complexas (BRASIL, 2017).

Considerando as práticas de leituras sociais pós modernas, em que os leitores são expostos à informações 
que intercalam a presença de signos escritos, layout e imagens visuais, sons, objetos 3D etc., constituídas pelos 
diferentes tipos de letramentos: matemáticos, literários, jurídicos, digitais, entre outros, nos últimos anos, 
diferentes pesquisas têm sido realizadas com o intuito de contribuir com as correntes linguísticas direcionadas 
à multiculturalidade, característica das sociedades globalizadas, bem como as consequentes multimodalidades 
de textos representados pelos multiletramentos (ROJO, 2012).
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Como forma de promoção dos fundamentos pedagógicos e da integralidade da educação, a BNCC 
oficializa, reconhece e investe nos conceitos de multiletramentos no ensino da Língua Portuguesa no Brasil, 
valorizando-os como uma importante forma de abordagem no ensino da área de linguagem, no que diz respeito 
à preparação do educando para os desafios encontrados nos diversos espaços ocupados por ele, seja na vida 
social, profissional, bem como no exercício da cidadania, dando, assim, uma nova amplitude para a utilização 
das novas TDIC, corroborando para ideias de inclusão e democracia defendidos pelo documento (BRASIL, 
2017). 

 Conforme Barbosa (2004), o termo dos multiletramentos foi desenvolvido na década de 1990 por 
um grupo de pesquisadores da Austrália, denominado New Group, com o intuito de ampliar as abordagens 
tradicionais acerca dos letramentos que focavam os estudos, unicamente em textos escritos, formas de 
linguagem formais, monolíngues e monoculturais, baseadas em regras gramaticais, como correlação entre 
letra e som. A intenção deste novo conceito é promover uma reflexão crítica acerca dos diferentes aspectos 
socioculturais, formas e práticas de letramento que surgem em meio às culturas heterogêneas, periféricas e 
digitais, proporcionando a conscientização, a inclusão e a valorização de todos os tipos de cidadãos.

A definição de multiletramentos envolve uma multiplicidade de culturas e linguagens provenientes 
destes contextos sociais contemporâneos, incluindo as digitais, os quais refletem a multiplicidade semiótica de 
constituição dos textos. Sobre o aspecto da associação com as TDIC, Rojo e Moura (2012, p. 23) apontam que:

[...] Diferentemente  das  mídias  digitais  anteriores  (impressas  e  analógicas  como  a fotografia,  o  
cinema,  o  rádio  e  a  TV  pré-digirais),  a  mídia  digital,  por  sua  própria natureza “tradutora” de 
outras linguagens para a linguagem dos dígitos binários e por   sua   concepção   fundante   em   rede   
(web),   permite   que   o   usuário   (ou   o leitor/produtor   de   textos   humano)   interaja   em   vários   
níveis   e   com   vários interlocutores  (interface,  ferramentas,  outros  usuários,  textos/discursos  etc.).

Em sala de aula o trabalho com os multiletramentos pode ser voltado ao desenvolvimento de atividades 
de ensino e de aprendizagem com o intuito de promover a leitura e a escrita frente às diferentes práticas sociais 
das linguagens. Neste formato de ensino, a atribuição dos sentidos e mensagens são adquiridas a partir de 
textos, fotos, desenhos, ilustrações, livros didáticos, leituras de cordel, propagandas, revistas e, em especial, 
pelos veículos virtuais, digitais, audiovisuais e multimodais que permeiam a  diversidade cultural, na qual as 
TDIC se inserem, tornando o ensino mais interativo, colaborativo, híbrido em linguagens, mídias e culturas 
(BARBOSA, 2004). 

A BNCC (2017) complementa que os multiletramentos transpassam as aulas de Língua Portuguesa, uma 
vez que têm a possibilidade de integrar, em um único ensino, diferentes conteúdos e disciplinas, interligando 
os assuntos e tornando-os multidisciplinares. O mesmo documento elenca que a linguagem deve ser trabalhada 
plenamente, tornando o educando capaz de refletir, realizar e expor o conhecimento de forma prática, efetiva, 
crítica e reflexiva a partir da utilização dos novos mecanismos digitais, como é o caso das TDIC.

Deste modo, Barbosa (2004) apresenta os  multiletramentos como uma nova proposta de “pedagogia 
de alfabetização” com o foco direcionado sobre os eixos da comunicação e das variâncias dos significados 
existentes nos diferentes cenários da vida cotidiana, em consonância com as multimodalidades provenientes 
dos novos meios tecnológicos de informação e comunicação, tendo em vista que a alfabetização focada nas 
regras gramaticais tornou-se insuficiente, demonstrando a necessidade de preparar o aluno para aptidões que 
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possam proporcionar o contato e o conhecimento de múltiplos ambientes sociais pelos quais a comunicação 
transcorre. 

Essas diferenças são influenciadas por fatores culturais, classe social, gênero, experiência de vida, 
campo de trabalho, disciplinas exploradas no ambiente acadêmico. Assim, os multiletramentos proporcionam 
uma alfabetização exploratória onde se transita pelas diversas formas de expressão da língua (BARBOSA, 
2004).

Nos últimos tempos, a BNCC (2017) passou a mostrar-se mais flexível quanto à liberação do uso das 
TDIC em sala de aula, reconhecendo tais ferramentas como importantes no processo de ensino aprendizagem, 
um direito de aprendizagem nas competências a nível infantil, fundamental e médio. Segundo o documento, 
a diversificação de linguagens, incluindo a digital deve ser utilizada no ensino com o intuito de expressar 
e partilhar informações, expressões, experiências e sentimentos nos mais variados contextos, favorecendo, 
assim, a compreensão mútua. Para isso, é importante que as tecnologias digitais de informação sejam criadas, 
compreendidas e utilizadas de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, inserida nos diferentes contextos 
e práticas sociais de disseminação da comunicação e informação. Tomando como base as considerações 
expostas pela BNCC, acredita-se, de acordo com Viegas (2020), que o uso de softwares, plataformas e TDIC 
de um modo geral, contribuam de forma lúdica, para a motivação, o interesse e o aprendizado de alunos que 
se encontram em formato de ensino remoto ou híbrido.

Ensino e aprendizagem em tempos de Pandemia

Os efeitos provocados pela Pandemia COVID-19 (SARS-CoV-2) no ano de 2020, em virtude da 
necessidade de isolamento e de distanciamento social como medida fundamental para o enfrentamento da 
doença e a redução de seus avanços, impactaram de forma negativa diferentes setores sociais e de atividades 
humanas em todo o mundo, incluindo o campo da educação, uma vez que paralisou as atividades realizadas 
em unidades escolares, creches, pré-escolas, escolas preparatórias, técnicas, universidades, etc. (SENHORAS, 
2020).

As tecnologias, de modo geral, conforme Antunes Neto (2020), nunca foram tão necessárias e utilizadas 
como no presente momento. O novo cenário de ensino modificou a rotina dos alunos e, principalmente dos 
educadores em decorrência dos novos desafios e a necessidade de modificação e/ou aprimoramento de 
metodologias de ensino alternativas inovadoras até então não utilizadas por muitos educadores no ambiente 
natural de sala de aula onde lecionam (MARQUES, 2020).

Assim, o ensino remoto promovido pelo uso das tecnologias digitais on-line apoiadas pelas TDIC, 
que antes tratava-se de uma prática mais comumente observada no cenário de Ensino a Distância (EAD) 
em nível superior, considerado uma ferramenta opcional e adicional às aulas em formatos presenciais, como 
citam Formosinho; Machado e Mesquita (2015), na situação atual, tornou-se uma alternativa educacional 
de adaptação à nova realidade para que os alunos das demandas dos ensinos infantil, fundamental e médio 
pudessem ser atendidos de forma ativa com continuidade no processo de ensino e aprendizagem e minimização 
dos prejuízos decorrentes da suspensão do ano letivo desde março de 2020.
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Para os professores que já se apropriavam destes recursos em sala de aula a introdução dos novos 
formatos de docência foram mais fáceis, em contrapartida, aqueles que não possuíam familiaridade com as 
ferramentas tecnológicas se viram diante de um novo desafio: o de aprender como utilizar os novos recursos, 
a fim de oferecer um ensino com o mesmo (ou semelhante) padrão presencial aos educandos, proporcionando 
a todos um ensino igualitário e de qualidade. Deste modo, conforme Marques (2020), os professores e toda 
a equipe gestora tiveram que repensar acerca das práticas de ensino até então utilizadas, e modificar as 
metodologias e práticas pedagógicas em uma velocidade compatível às necessidades emergenciais exigidas 
pela Pandemia.

O mesmo cenário de necessárias e emergentes modificações educacionais atingiu os alunos quanto 
às novas formas de desenvolvimento do aprendizado. De acordo com Antunes Neto (2020), os educandos se 
depararam com uma situação inusitada tendo que assumir a responsabilidade de protagonismo e autonomia 
frente ao próprio processo de estudo, em decorrência da ausência de tutor diário e presencial para o auxílio na 
execução das tarefas. Tais modificações resultam na possibilidade de construção de novos hábitos e liberdade 
de aprendizagem. 

Outra questão tão importante quanto o uso das tecnologias por parte dos professores, diz respeito ao 
acesso dos alunos a estes veículos tecnológicos, uma vez que o Brasil é marcado por uma desigualdade social 
econômica a qual distancia boa parte dos alunos do contato com instrumentos necessários para o ensino e 
aprendizagem remotos, como televisão, celular e computador. Verifica-se que mesmo aqueles que possuem 
equipamentos adequados para as aulas, nem sempre têm a acessibilidade ao sinal de internet necessário 
(BURGESS et al., 2020). Este fato é confirmado pelos dados disponibilizados por uma pesquisa realizada 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia – IBGE (2019), o qual aponta que cerca de 46 milhões de brasileiros 
não possuem acesso à internet.

Antunes Neto (2020) e Burgess et al. (2020) apontam que paralelamente aos esforços dos professores 
e dos alunos, e não menos importante, destacam-se a dedicação das famílias que também se empenham e se 
sobrecarregam a fim de monitorar as presenças e acompanhar as atividades de modo a auxiliar o processo de 
promoção da educação domiciliar de forma efetiva ao aprendizado das crianças e adolescentes.

Análise das práticas pedagógicas de incentivo à leitura no cenário de ensino remoto na Pandemia do 
COVID-19 no Estado Paraná

Como forma de estratégia de enfrentamento à Pandemia, a Secretaria Estadual da Educação e do 
Esporte -  SEED (2020) do Estado do Paraná, criou o Aula Paraná, atendendo a Coalizão Global de Educação 
lançada pela Unesco para dar a crianças e jovens acesso a várias opções de aprendizado inclusivo durante o 
período dessa interrupção súbita e sem precedentes na educação. O Aula Paraná é um sistema de aulas não 
presenciais que engloba cinco ferramentas que representam estratégias adotadas para garantir a continuidade 
das aulas: 

[...] as estratégias são a transmissão de videoaulas na tv aberta, o uso dos aplicativos aula paraná e 
google classroom, disponibilização do conteúdo também no youtube e a entrega de material impresso 
(agência de notícias do paraná, 2020).
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Com a adoção dessas estratégias, o educando assiste às aulas disponibilizadas, tem a possibilidade de 
rever as aulas apresentadas e os slides com os conteúdos exibidos pelos professores, realiza as atividades e 
avaliações propostas, posta as tarefas sugeridas e interage com o professor para tirar dúvidas, tendo possibilidade 
de fazê-lo tanto de forma conjunta no mural do Google Classroom e grupos de WhatsApp ou de modo privado, 
e dar ciência da sua presença respondendo a chamada no link. Há, ainda, o Google Meet, uma sala virtual 
em que alunos e professor podem interagir em tempo real. É importante destacar que, na impossibilidade de 
acesso, todos os materiais e conteúdos trabalhados são distribuídos de forma impressa, garantindo que todos 
os alunos sejam atendidos (SEED, 2020).

O ensino remoto por meio do Aula Paraná tem se apropriado de recursos tecnológicos que possibilitam 
aos professores a exploração de novos meios de comunicação. As aulas três1 (43m42s) e quatro2 (43m), 
voltadas ao 9º ano do Ensino Fundamental II disponibilizadas na Plataforma Aula Paraná - Youtube, no dia 
13 de abril de 2020, e aula cinco3 (54m39s) voltada a mesma turma e exibida no Canal, no dia 14 de abril de 
2020, tiveram como objetivo proporcionar aos alunos o ensino e o desenvolvimento da habilidade de leitura, 
interpretação e compreensão de textos por meio do uso do gênero textual literário: contos. As videoaulas 
analisadas estão descritas a seguir.

A aula três e a aula quatro, continuação do conteúdo anterior, foram utilizadas para a apresentação e a 
análise do conto “O diabo e outras histórias”, na aula cinco o conto trabalhado foi: “O grande tigre de bengala”. 
As aulas três e cinco foram iniciadas com uma breve discussão acerca do gênero textual conto a partir de 
questionamentos específicos, como: o que é? Quais as características? Quais os tipos? Qual a aproximação 
com outros textos e contextos? etc., a fim de promover o interesse e a motivação à leitura do texto. Em seguida, 
a professora lançou aos alunos a proposta e a leitura apresentação do conto, orientando-os a acompanhá-la em 
tempo real por meio do apoio do material escrito disponibilizado no livro didático. É importante destacar a 
presença dos recursos de voz utilizados pela professora com o intuito de atrair a atenção dos alunos, sendo, a 
entonação, modulação vocal, o ritmo e a prosódia aplicados durante a leitura. Após, foi realizada uma breve 
apresentação acerca da biografia do autor, de modo que os educandos compreendessem o contexto histórico 
no qual os textos encontravam-se inseridos quando escritos, as escolas literárias pertencentes, entre outros 
aspectos. Os passos seguintes trataram da explanação de perguntas interpretativas acerca do texto utilizando-
se de estratégias de retomada de trechos, a fim de identificar as relações estabelecidas entre os personagens, o 
narrador, o tempo, os aspectos gramaticais e a ideia central do texto, buscando o desenvolvimento completo 
das habilidades leitoras. Ao final de cada aula foram disponibilizadas atividades avaliativas por meio de quiz 
a fim de identificar o aprendizado dos alunos frente aos conteúdos apresentados.  

Por meio da análise realizada quanto à apresentação das propostas sugeridas para trabalhar os contos, 
observa-se que, embora trate-se de uma exposição sem a presença física dos alunos, em decorrência do ensino 
remoto, todas as aulas foram realizadas com a utilização de uma sequência didática planejada e organizada em 
seguimento às orientações apresentadas pelo livro didático e com base em uma postura construída por uma 
perspectiva interacionista e discursiva da linguagem (CEREJA, 2004). Autores como Cereja (2004), indicam 
sobre o uso da perspectiva dialógica interacionista de ensino da leitura, com a justificativa de que a prática 
1 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=CN3GM3AiIyQ&list=PLnGI1S4-A8ru5yesAVeiEOnl5ZvY9SxEc&ind
ex=3. Acesso em: 06 set. 2020.
2 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=xREb1tsUkFc&list=PLnGI1S4-A8ru5yesAVeiEOnl5ZvY9SxEc&index=4. 
Acesso em: 06 set. 2020. 
3  Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=NNeY9JztQPI&list=PLnGI1S4-A8ru5yesAVeiEOnl5ZvY9SxEc&index=5. 
Acesso em: 06 set. 2020.
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leitora é constituída de um hábito adquirido a partir de um contato complexo e gradual com os diferentes 
textos que, por sua vez, capacitam os alunos a um aprendizado crítico e reflexivo das leituras. 

A apropriação desta teoria é verificada no momento em que a professora fornece espaços 
contextualizadores e dinâmicos marcados por pausas utilizadas para trocas e reflexões (ainda que virtuais), 
de modo a aproximar os alunos dos cenários e dos conteúdos literários, corroborando com o interesse, a 
motivação, a compreensão dos materiais estudados e a consequente formação de leitores autônomos 
intelectualmente, críticos e questionadores. De acordo com Strogenski e Soares (2011), a contextualização da 
temática e do gênero literário quando realizada por meio de uma discussão, trocas de vivências, experiências, 
conhecimentos, leva os alunos a construção de percepções quanto aos aspectos sociais, culturais, políticos e 
econômicos atuais e da época estudada, favorecendo a interpretação, compreensão, análise crítica textual e 
correlação com os aspectos contemporâneos. 

Verifica-se, então, o esforço da professora em promover trocas ainda que por meio de compartilhamento 
de experiências, tendo em vista a ausência de possibilidade de diálogo entre os alunos, promovendo, assim, o 
incentivo às diferentes formas de leitura, nesta aula representada pelo conto e favorecendo o desenvolvimento 
das habilidades de leitura.

Antunes Neto (2020) aponta que no período atual de ensino remoto no qual a sociedade encontra-
se inserida, uma importante parte do sucesso das aulas e da aprendizagem dos alunos depende do domínio 
tecnológico do professor, do uso das interfaces operacionais, aplicativos, plataformas, entre outros recursos. 
As tecnologias são utilizadas como uma ferramenta dependente da tutela dos educadores e exige habilidades 
diferenciadas das estabelecidas em tempos e espaços socioculturais anteriormente estabelecidos. A experiência 
interativa das aulas, ainda que simples e objetiva devem ser sustentadas pelas tecnologias sendo capazes de 
atrair e manter a atenção dos alunos durante as aulas. Segundo o autor, o progresso tecnológico aqui alcançado 
será, provavelmente irreversível e estendido também ao período pós pandemia, por isso a necessidade de 
aperfeiçoamento. 

Entretanto, o uso das tecnologias de forma isolada não é suficiente. É fundamental que estas ferramentas 
não sejam engessadas pelos conteúdos e as técnicas transformando o ensino remoto em uma extensão das aulas 
tradicionais, por outro lado, visa-se a necessidade da utilização tecnológica de forma crítica, a fim de transformar 
os novos espaços em cenários próprios permeados pelo conhecimento, a criatividade e a interdisciplinaridade. 
Para isso, deve-se levar em consideração a inserção destas metodologias no planejamento pedagógico de 
mediação, a partir de aspectos específicos dos sujeitos envolvidos, como: a faixa etária educacional, a realidade 
social, cultural, econômica etc. (SANTOS, 2010; GOEDERT; ARNDT, 2020). 

Um recente estudo realizado por Médici; Tatto e Leão (2020) investigou a percepção de 105 alunos 
matriculados no ensino médio de uma rede de educação pública quanto a experiência nas aulas remotas no 
período de Pandemia. Dos entrevistados, 29,9% classificaram o ensino como excelente ou bom, 38,6% como 
regular e os demais 31,7% como ruim ou péssimo. Ao serem questionados se estão aprendendo da forma como 
deveriam 95% respondeu que não ou em partes, dentre os respondentes, 16% disseram que o ensino apresenta 
deficiências quanto a estrutura e metodologias e 07% queixaram-se quanto a necessidade de evolução na 
implantação de tecnologias. 
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Em relação a este assunto, verifica-se que apesar da qualidade dos conteúdos, da organização e da 
abordagem observadas nas aulas de contos expostas no canal Aula Paraná, o modo de lecionar apresentado 
nas videoaulas ainda é baseado em um formato expositivo com inserção tímida das diferentes possibilidades e 
recursos disponíveis para o uso das TDIC em sala de aula, virtual ou presencial. É natural que isso aconteça, 
tendo em vista a velocidade com que os professores precisaram se readaptar ao “novo normal” e aprender 
como utilizar e aplicar ferramentas tecnológicas, oferecendo uma aprendizagem de qualidade, bem como a 
ausência de políticas e legislações que regulamentem o Ensino a Distância nesta faixa de ensino. 

Com relação aos instrumentos utilizados, além do livro didático, a educadora apropriou-se do uso de 
materiais como: lousa, imagens, ferramentas digitais e TDIC como: notebook, recursos de apresentação dos 
slides e o vídeo-aula propriamente dito. As ferramentas utilizadas proporcionaram o acompanhamento dos 
textos e a execução das tarefas de forma fácil e didática. Frente a mudanças rápidas como as visualizadas, 
surgem diferentes prerrogativas: Quais outras ferramentas tecnológicas podem auxiliar os educadores no 
contexto atual de aulas remotas? Como os professores podem otimizar e maximizar o ensino e a aprendizagem 
da leitura a partir de estratégias digitais de multiletramentos?   

Goedert e Arndt (2020) apontam que, antes de se pensar em respostas a estes questionamentos, é 
fundamental lembrar que o formato de educação disponibilizado atualmente pela educação básica não se 
trata de um ensino EaD, mas, um modelo que se apropria de metodologias desta modalidade. Embora o 
ensino totalmente híbrido ou remoto em virtude do distanciamento social trate-se de um assunto recente, o 
uso de metodologias e tecnologias para a educação a distância tem sido uma temática bastante discutida pela 
literatura ao longo dos últimos anos.

Um estudo realizado por Moreira et al. (2020) investigou as propostas de educação, ensino-aprendizado 
e metodologias ativas utilizadas em todo o país para a educação em tempos de Pandemia provocada pela 
COVID-19. Após o levantamento, os autores identificaram a utilização de aulas síncronas semelhantes às 
aulas a distância  por meio das ferramentas Youtube, Google Classroom, Google Meet, Plataforma Zoom 
(com participação por meio de  áudio,  vídeo  e chat), a disponibilização da ferramenta Plurall, redes  sociais  
comunicadoras (WhatsApp), redes  de  relação  interpessoal  (Facebook), e utilização de ambientes virtuais 
– AVA como o Moodle, as quais permitem a partilha de e-books e textos em formatos PDF com o intuito de 
incentivar a leitura, a última citada possibilita ainda, a disponibilização de diferentes tipos de atividades e 
avaliações do desempenho dos alunos. Além das metodologias mais utilizadas, os autores destacam, ainda, a 
existência de importantes e atrativas plataformas lúdicas que baseiam o ensino e o aprimoramento da leitura 
por meio de jogos e gamificações, são elas a Kahoot e a Kademi. 

Na mesma perspectiva Silva e Leite Filho (2020) destacam a existência de um software voltado ao 
auxílio do ensino da leitura e da Língua Portuguesa no período de Pandemia e atividades remotas. O software 
“Luz do Saber” é uma ferramenta de ensino totalmente on-line e gratuita, disponibilizada pela Universidade 
Federal do Ceará. Além desta, outras ferramentas de outras disciplinas também se encontram disponíveis, 
como: o software Células Virtuais, voltado ao ensino de Biologia; o Ludo Químico, direcionado à disciplina 
de Química; o Efeito Fotoelétrico, relacionado ao ensino e aprendizagem de Física; e o Laboratório Virtual de 
Matemática. 

Outro software disponível para o estímulo da Literatura é o HagaQuê elaborado por Viana et al. (2019), 
uma plataforma gratuita voltada à promoção do desenvolvimento da leitura, interpretação textual, criatividade, 
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escrita e inclusão digital a partir da criação de histórias em quadrinhos. Vale destacar também a existência de 
um site denominado Racha Cuca, indicado pela Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo. Este 
site possui incentivos à leitura por meio da aplicação de jogos como caça palavras e jogo da forca (LANDIN, 
2015). 

Além das ferramentas listadas os Podcasts e os audiobooks também se destacam como importantes 
estratégias metodológicas digitais multimodais voltadas ao trabalho com a Língua Portuguesa. Tais ferramentas 
fornecem aos alunos a leitura de uma forma mais instigante uma vez que disponibilizam conteúdos de leitura/
auditiva que possibilitam o aprendizado de histórias de literatura, contos, poemas, narrativas entre outros 
gêneros literários.

A continuidade das atividades educacionais de forma remota, apoiadas nas TDIC impactam diretamente 
na redução da evasão escolar e na manutenção do envolvimento e comprometimento dos alunos, tanto para 
o período atual de Pandemia, quanto para o período posterior de retomada das atividades presenciais, assim, 
enfatiza-se a necessidade de estudo, investimento e planejamento para o uso adequado e consciente das 
metodologias e ferramentas digitais, favorecendo um ensino de qualidade (SENHORAS, 2020).

  

Considerações finais

O contexto de distanciamento social acarretou importantes desafios e mudanças para a educação, 
paralelamente, intensificou outros questionamentos pré-existentes, como a inserção das tecnologias junto ao 
planejamento e currículos tradicionais. Neste sentido, diferentes e importantes debates têm sido realizados em 
torno do uso das TDIC no cenário do ensino em formato remoto. 

O uso das metodologias é fundamental para que os alunos tenham acesso ao ensino em um período 
em que se encontram impedidos de frequentar as escolas de maneira presencial. Entretanto, vale relembrar 
que os educadores continuam sendo um elemento fundamental de exploração do potencial pedagógico 
destas tecnologias e mediação do ensino, no que diz respeito ao planejamento, condução, transmissão de 
conhecimentos e propagação do processo educativo, mesmo frente a tantas ferramentas e estratégias atrativas 
e motivadoras.  

A análise realizada em algumas das aulas disponíveis no sistema Aula Paraná evidenciou a inserção 
e o uso de tecnologias para o ensino da literatura. Por outro lado, destacou aspectos passíveis de serem 
aprimorados, favorecendo uma maior e mais efetiva aprendizagem na área da Língua Portuguesa. Com o intuito 
de auxiliar a maximização do ensino por meio do planejamento de educadores, buscou-se deixar destacado 
neste estudo, algumas das ferramentas e metodologias disponíveis na literatura direcionadas ao ensino remoto, 
principalmente no período de Pandemia provocada pela COVID-19 na qual o país encontra-se atualmente. 

Sendo assim, espera-se que este artigo auxilie os professores na inserção destes espaços com 
qualidade, motivando-os ao uso das práticas de ensino e incentivo da leitura com o auxílio de metodologias 
que contemplem a diversidade de gêneros e tipos textuais que compõem a Língua Portuguesa, a partir do uso 
das TDIC.
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ENTRE A CASA E O SER: POÉTICAS DO ESPAÇO 

EM CLARICE LISPECTOR

Thais Santos Medeiros (UFS)

RESUMO: A casa e o imaginário mítico poético que nela se delimitam são fundamentais para compreendermos a 
narrativa de interiorização apresentada em A Paixão Segundo GH (1964), quinto romance da escritora Clarice Lispector. 
Bachelard (1993) traz a imagem da casa como uma topografia de nosso ser íntimo. Sendo este um local onde o cotidiano 
se apresenta, Heidegger (1927) afirma que é na cotidianidade que se desenvolve o modo de ser do Dasein, ente que tem 
a possibilidade de interpretar-se. Busca-se, a partir desse corpus, averiguar como a experiência de GH se constrói a partir 
de sua relação com a casa.

Palavras-chave: ser, casa, fenomenologia, imaginário.

Introdução

A obra de Clarice Lispector abre espaços para diversas possibilidades de análise. Em suas narrativas há 
uma variedade de elementos que nos permite olhar o texto como se este fosse um prisma a refletir e iluminar 
diferentes perspectivas. Dentre as características mais marcantes da obra dessa escritora, o interesse pelos 
espaços íntimos se destaca, representando assim um espelho da impressão de instrospectividade tão presente 
em seus contos e romances. Além disso, nota-se uma linguagem que corresponde a esse aspecto através da 
busca pela palavra que revele o que há de mais interior.  Como a personagem GH diz em uma das passagens 
do livro, busca-se uma linguagem sonâmbula. Ante este cenário, nossa proposta é analisar o livro de Clarice 
Lispector “A Paixão Segundo GH” (1997), principalmente sob a ótica da reflexão criada pelo filósofo Gaston 
Bachelard (1993) denominada Poética do Espaço, amparados também por outros autores que pensaram a 
questão do ser e do espaço. 

No livro de Bachelard, o espaço da casa é analisado enquanto imagem poética dotada de significações. 
“A casa é o nosso canto do mundo [...] o nosso primeiro universo”. (BACHELARD, 1993 p.17) Ao se debruçar 
sobre a casa, o autor situa a escolha da fenomenologia como forma de aproximação, principalmente no que 
se refere a sua oposição à psicologia. É necessário situarmos aqui a própria recusa da personagem GH, ao 
olhar psicológico. Segundo ela, “o olhar psicológico me impacientava e me impacienta, é um instrumento 
que só transpassa. Acho que desde a adolescência eu havia saído do estágio do psicológico.” (LISPECTOR, 
1997, p.18) Por esse motivo, o estudo de Bachelard ancorado na fenomenologia nos parece mais adequado. 
As imagens aqui são tomadas em seu ser, não importando para o fenomenólogo buscar os antecedentes e os 
motivos de uma imagem, mas como esta se transforma em palavra. Para ele, “a imagem existe, a palavra 
fala e a palavra do poeta lhe fala.”  (BACHELARD, 1993 p.11) Sendo assim, a casa em Bachelard se torna 
a topografia de nosso ser  íntimo. Ela abriga e dá morada, é corpo e alma e conforme Bachelard prenuncia é 
lembrando-nos da casa e dos aposentos que aprendemos a morar em nós mesmos.

As aproximações que o texto de Clarice traça com os aspectos da abordagem fenomenológica deste 
autor nos leva a indagar como os espaços íntimos organizam e referenciam os acontecimentos na narrativa, 
haja vista a grande quantidade de referências aos espaços físicos presentes no livro analisado. Acreditamos 
que partindo desta perspectiva podemos alcançar uma elucidação de maior impacto também no que se refere 
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à questão do ser. Um ser que se revela em seu local de intimidade, em meio ao cotidiano.  A ontologia de 
Heidegger (1927) destaca o cotidiano como o local de maior revelação do Ser. Amparados também pelo 
conceito de ser heideggeriano, Dasein, em sua obra Ser e Tempo intentamos aqui analisar o ser e os espaços 
da casa em “A Paixão Segundo GH”.

1. Epifania ou devaneio?

A casa, segundo Bachelard, tem um dos maiores poderes de integração para o pensamento. Nessa 
integração, “o princípio que faz a ligação é o devaneio.” (BACHELARD, 1993 p.18) Por esse motivo, 
consideramos nesse trabalho a noção de devaneio para analisar a relação da casa e do ser em Clarice Lispector, 
pois no âmbito do devaneio as imagens poéticas se formam. É em outra obra deste mesmo autor que buscamos 
o conceito do qual nos valeremos neste artigo. Em A poética do devaneio, Bachelard afirma que o devaneio por 
ele estudado é o devaneio poético, “um devaneio que a poesia coloca na boa inclinação, aquela que uma 
consciência em crescimento pode seguir.” (BACHELARD, 1993 p.10) Esse devaneio é um devaneio que 
se escreve ou que, pelo menos, se promete escrever. As imagens apresentadas pela narradora em A Paixão 
Segundo GH1 são formadas a partir do devaneio poético, pois ela deseja escrever e dar a alguém a imagem 
daquilo que viveu. “Esse esforço que farei agora por deixar subir a tona um sentido, qualquer que seja esse 
esforço seria facilitado se eu fingisse escrever para alguém.” (LISPECTOR, 1997, p.11).

Não desconsideramos aqui o conceito de epifania, característica relevante da obra de Clarice Lispector, 
mas colocamo-nos a partir do devaneio poético.  Em A Paixão Segundo GH, a personagem principal precisa 
narrar sua experiência para que consiga organizar o que lhe aconteceu. É através de uma linguagem poética 
que essa narrativa se dá. Uma linguagem que tenta dizer – manifestar– o Ser. Clarice então se volta às origens. 
É essa mesma originalidade que buscamos no devaneio poético. Para Bachelard, esse valor de origem de 
diversas imagens poéticas é o que deve interessar, num estudo da imaginação, a uma fenomenologia da 
imaginação poética. (BACHELARD, 2006 p.7) No devaneio poético ao invés de meramente representar ou 
descrever imagens as palavras nos colocam na presença daquilo que foi vivido. 

A imagem poética é uma emergência da linguagem, está sempre um pouco acima da linguagem 
significante. Ao viver os poemas tem-se, pois a experiência salutar da emergência. Emergência sem 
dúvida de pequeno porte. Mas essas emergências se renovam; a poesia põe a linguagem em estado de 
emergência (BACHELARD, p.9).

 Clarice neste romance articula os principais movimentos do discurso para depois fazer linguagem. 
Linguagem de sobrevivência. É na emergência de dizer e revelar o ser que essa narrativa se organiza.   Ainda 
apontando as aproximações com o texto de Bachelard, percebemos que o léxico de sonho e linguagem 
se atualiza. “Ir para o sono se parece tanto com o modo como agora tenho de ir para a minha liberdade.” 
(LISPECTOR, 1997 p.13) Mas aqui não apontamos o sonho da noite, no qual nos encontramos em total estado 
de adormecimento, mas o devaneio do dia, da luminosidade. Aquele que possibilita a criação das imagens 
poéticas fundadas em liberdade.

1  Recordemos uma síntese do enredo: “G. H. é uma mulher que se depara com uma barata, no quarto de sua 
empregada, e, após matá-la, sente vontade de experimentar seu gosto, entrando em contato com uma intensa 
epifania capaz de lhe dar um novo sentido existencial.” (MENDONÇA, 2014, p. 54).
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Luís Costa Lima (1969), no artigo intitulado Mística ao Revés2, aponta a organização do romance em 
círculos, já que este não possui capítulos. É no primeiro círculo do romance, antes ainda de encontrar a barata, 
que o romance possui sua maior força de devaneio, pois a personagem GH, elabora as imagens da casa, de si 
própria e daquilo que lhe aconteceu.  Neste primeiro momento, a personagem reconstitui sua experiência, mas 
esta reconstituição se faz pautada na certeza de não compreendê-la. Ela se faz mais do que tudo, através de 
perguntas e não de respostas. Lima refere-se a isso como uma suspensão de julgamento na tentativa de referir 
o fenômeno experimentado com a mínima interferência dos valores interpretados. Pois nesta interferência 
residia o perigo das racionalizações. (LIMA, 1996) O devaneio poético, como dito anteriormente, suspende a 
ideia de racionalizações, ao contrário, ela toma as imagens enquanto expressões vívidas, enquanto momentos 
de ser. Nesse sentido, cabe à palavra a tarefa de revelar o ser em sua potência. Sendo assim, Clarice revive 
seu devaneio através da palavra. “A palavra e a forma são a tábua onde GH boia sobre vagalhões de mudez.” 
(LISPECTOR, 1997 p.14)

2. A casa: uma imagem poética

Na análise literária, o espaço é concebido como o local onde os acontecimentos estão localizados, 
sendo este responsável por localizar as personagens, estabelecendo relações de significação entre os lugares 
da narrativa e as ações das personagens. Interessa-nos aqui a definição de topoanálise elaborada por Bachelard 
em A poética do espaço.  Nesse sentido, uma topoanálise estaria preocupada em abarcar não só os estudos das 
relações entre personagem e lugar, mas, também, a construção de imagens inusitadas ou da poeticidade do 
texto em relação à constituição do seu espaço (CAMPOS, 2015, p.2). 

Em A Paixão Segundo GH, a casa situa a personagem na narrativa, sendo o ponto de partida para a 
construção de todo o acontecimento. Ela não só reproduz as características de GH, como também permite a 
deflagração de sua experiência: 

O apartamento me reflete. É no último andar, o que é considerado uma elegância. Pessoas de meu 
ambiente procuram morar na chamada “cobertura”. É bem mais que uma elegância. É um verdadeiro 
prazer: de lá domina-se uma cidade. Quando essa elegância se vulgarizar, eu, sem querer saber por que, 
me mudarei para outra elegância? Talvez. Como eu, o apartamento tem penumbras e luzes úmidas, 
nada aqui é brusco: um aposento precede e promete o outro. Da minha sala de jantar eu via as misturas 
de sombras que preludiavam o living. Tudo aqui é réplica elegante, espirituosa de uma vida que nunca 
existiu em parte alguma: minha casa é apenas uma criação artística.                (LISPECTOR, 1997 p.21).

Situado na cobertura, o apartamento espelha a elegância em que vive a personagem. Esse “modo 
elegante” está subjetivamente relacionado à forma de vida de GH.  Um espaço esteticamente elaborado, uma 
“criação apenas artística.” GH, antes de qualquer coisa, percebe o espelhamento da casa e do seu ser. “É pelo 
espaço, que encontramos os belos fósseis de uma duração concretizados em longos estágios.” (BACHELARD, 1993 
p.20) GH está no alto, de lá ela domina a cidade, a verticalidade do prédio funciona então como uma metáfora 
da vida dessa personagem. 

Durante a narrativa, inúmeras são as marcas deixadas pelo espaço da casa no texto. Narrado em primeira 

2  In Porque Literatura, Petrópolis, Vozes, 1996.
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pessoa, o romance decalca e exprime a interioridade da casa e seus lugares mais íntimos. Essa descrição acontece 
sempre amparada por uma imagem subjetiva da casa. A casa funda no olhar de GH a sua própria imagem. “A 
espirituosa elegância de minha casa vem de que tudo aqui está em aspas. Por honestidade com uma verdadeira 
autoria, eu cito o mundo, eu o citava, já que ele não era eu, nem meu”. (LISPECTOR, p.27) Bachelard também 
aborda a questão da verticalidade no que se refere à estrutura da habitação. A casa imaginada pelo autor ilustra 
a verticalidade da alma humana. Para ele, os edifícios só tem uma altura exterior, as casas não estão mais na 
natureza. “As relações da moradia com o espaço se tornam fictícias. Tudo é máquina e a vida íntima foge por 
todos os lados.” (BACHELARD, 1993 p.31) 

GH, no entanto, percebe essa falha e a partir de uma linguagem poética aproxima o edifício da natureza, 
sugerindo um abalo no sistema. Há no texto uma descrição dos lugares internos que acontece simultaneamente 
a sua entrada no mundo interior.  Esse itinerário realiza-se seguindo os cômodos da casa. Ao decidir arrumar o 
quarto da empregada, ela precisa atravessar o apartamento até a área de serviço. Até chegar lá, GH inicia sua 
queda em direção à despersonalização. Essa queda dá-se também materialmente, através do espaço.

Olhei para baixo: treze andares caíam do edifício. Eu não sabia que tudo aquilo já fazia parte do que 
ia acontecer. Mil vezes antes o movimento provavelmente começara e depois se perdera. Dessa vez o 
movimento iria ao fim, e eu não pressentia (LISPECTOR, 1997 p. 24).

Na edição comentada de A Paixão segundo G.H. (1997) Benedito Nunes alerta sobre algumas 
expressões que nos auxiliam a compreender a relação entre espaço e ser no texto de Clarice Lispector. Num 
instante de devaneio, o edifício de GH se transforma em “ruína egípcia.”3 Nas notas de rodapé, Nunes cita que 
a expressão ruína egípcia pode significar não só a ruína de toda civilização, do sistema social, mas também a 
da montagem humana de GH.4 Ela se lembra dos trabalhadores que construíram o prédio e a partir daí ficam 
mais claras as implicações sociais do romance. Não esqueçamos que se trata da experiência de uma mulher 
burguesa incluída num ambiente de semi-luxo, mas que ainda assim consegue perceber a sua posição social. 
Ela toma consciência da completa falta de sentido dessa posição e se questiona sobre isso. “Minha pergunta, 
se havia, não era: que sou, mas entre quais eu sou”. (LISPECTOR, 1997 p.20) Há nesse questionamento um 
elemento que perpassa o romance. Ela vive entre aspas, o que significa algo que não é original. GH, então, 
volta-se às origens na tentativa de encontrar a si mesma. E é pelo questionamento que essa busca se realiza. 

 Heidegger a respeito do Ser sob o conceito do Dasein (Ser-aí), na obra Ser e tempo, publicada 
no ano de 1927 afirma que o Dasein (ser que nós mesmos somos) é aquele que em virtude de seu próprio 
ser, tem a possibilidade de colocar questões e de interpretar-se. Segundo o filósofo, “questionar é procurar 
cientemente o ente naquilo que ele é e como ele é”. (HEIDEGGER, 2005, p. 30). Em A paixão segundo G.H., 
o questionamento está ligado a uma necessidade de sobrevivência: “Como é que se explica que o meu maior 
medo seja exatamente em relação a: ser?” (LISPECTOR, 1997, p. 11). GH, a partir desse questionamento, 
se volta para a intimidade na busca pelo seu ser autêntico.  Notemos ainda que o espaço de intimidade neste 
romance é a casa, local onde o cotidiano apresenta sua face mais visível. É na cotidianidade que se desenvolve 
3  [...] algo da natureza fatal saíra fatalmente das mãos  da centena dos operários práticos que havia trabalhado 
canos de água e de esgoto, sem nenhum saber que estava erguendo aquela ruína egípcia para a qual eu agora 
olhava com o olhar de minhas fotografias de praia. (LISPECTOR,p.25)
4  Nota retirada da edição crítica de A paixão segundo GH ( 1997) página 25. Utilizamos essa edição na análise 
do nosso trabalho.
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o modo de ser do Dasein. O modo de ser do cotidiano do discurso e da interpretação de si mesmo, do mundo e 
dos outros. Para alcançar uma conduta analítica é preciso ir além e extrair das aparências e da superfície o seu 
fundo original, assim como faz GH. Ela desce, inclusive metaforicamente, no ser, buscando desestabilizar-se. 
Para Bachelard, “o sonhador da casa sabe tudo isso, sente tudo isso, e pela diminuição do ser do mundo exterior 
experimenta um aumento de intensidade dos valores de intimidade.” (BACHELARD. p21) Em A paixão segundo 
G.H., é a casa, o envoltório que possibilita a busca pelo núcleo do Ser, o que dá margem à compreensão de ser 
esta a imagem poética que orienta todo o romance.

3. A barata, o quarto, o porão

O romance tem seu acontecimento central, o encontro com a barata, fixado num quarto.  O quarto 
da empregada funciona como um local espoliado da elegância do apartamento. Ele não reflete GH, mas 
precisamente por isso torna-se o local mais verdadeiro, pois despido da superficialidade estética, é nele que GH 
pode encontrar o desvelamento que procura:

O quarto divergia tanto do resto do apartamento eu para entrar nele era como se eu antes tivesse saído 
de minha casa e batido a porta. O quarto era o oposto do que eu havia criado em minha casa, o oposto da 
suave beleza que resultara de meu talento de arrumar, de meu talento de viver, o oposto de minha ironia 
serena, de minha doce e isenta ironia: era uma violentação das minhas aspas, das aspas que faziam de 
mim uma citação de mim. O quarto era o retrato de meu estômago vazio (LISPECTOR, 1997 p.29).

Há uma disparidade entre o quarto e o resto da casa, essa violentação das aspas é a quebra da 
inautenticidade em que vive a personagem. GH, enfim sai de um mundo para entrar no seu mundo. Pela 
descrição do quarto, consideramos aqui que este espaço pode carregar a ideia de porão.  Bachelard ao analisar 
os cômodos da casa confere uma atenção significativa ao porão. As casas analisadas por ele possuem uma 
estrutura tradicional. Quarto, sala, sótão, porão. Cada canto é analisado em sua verticalidade, característica essa 
que também reflete a estrutura da alma humana. Desprovido de beleza, sendo um local onde a luminosidade 
não penetra, o porão é o lugar onde os medos se potencializam. Ele é em primeiro lugar o ser obscuro da 
casa, o ser que participa das potências subterrâneas. “Sonhando com ele, concordamos com a irracionalidade 
das profundezas.” (BACHELARD, p.26) O quarto da empregada, então, se apresenta enquanto portador das 
potências subterrâneas. Ela percebe a queda de seu ser da mesma forma que se volta para o desabamento 
imaginário de um mundo arcaico. Ao encontrar a barata, GH, tem uma memória da pobreza da sua infância. 
Ela se lembra do momento no qual, quando criança, ao levantar o colchão onde dormia havia encontrado 
insetos. “A lembrança de minha pobreza em criança, com percevejos, goteiras, baratas e ratos, era de como um 
meu passado pré-histórico, eu já havia vivido com os primeiros bichos da terra.” (LISPECTOR, 1997 p.33) 

No quarto-porão os seres de que GH tenta se afastar na infância agora se agitam. A receita para matar 
baratas que Clarice colocava nas colunas das revistas femininas não funciona e seu maior medo se materializa.5 
“O sonhador de porões sabe que as paredes do porão são paredes enterradas, paredes com um lado só, que têm 
toda a terra do outro lado. E por isso o drama aumenta, e o medo se exagera.” (BACHELARD, p.27) 

É imperativo situar a possibilidade da relação deste fato com a psicanálise. As memórias da infância 

5   A quinta história (1990), conto de Clarice Lispector, publicado pela primeira vez em 1962, na Revista Se-
nhor e posteriormente no livro A legião estrangeira (1964).
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trazendo a tona velhos medos. Vejamos que a visão dos insetos remete imediatamente à pobreza da personagem. 
Já na idade adulta, a vida que ela organiza tenta afastar categoricamente a feiura de uma infância pobre. 
Porém, esse acontecimento não é elaborado na narrativa. O encontro com a barata deflagra um processo e não 
enfoca como o pavor à baratas é deflagrado. Não há um retorno, como se poderia imaginar de uma análise 
psicanalítica, mas um avanço. A imagem da barata potencializa o processo de despersonalização de GH. Na 
busca pelo ser, GH encontra o seu oposto na barata. Ela é o ser-outro, aquele que é irredutível, posto que 
permanece: “Há trezentos e cinquenta milhões de anos elas se repetiam sem se transformarem. Quando o 
mundo era quase nu elas já o cobriam vagarosas.” (LISPECTOR, 1997, p. 47). 

 A barata ocupa o lugar de divindade às avessas que permite a experiência limite de G.H. com aquilo que 
podemos chamar de o Outro por excelência. Diferentemente do Dasein, a barata não se questiona, permanece 
apesar do tempo e não se transforma nem atualiza, como se nela habitasse o fundo original do Ser, elemento 
que G.H. persegue em sua narrativa. 

Considerações finais

Como indica o título deste trabalho, casa e ser estão intimamente ligados no romance A Paixão Segundo 
GH.  Clarice Lispector realiza uma reconciliação do ser com o seu espaço mais íntimo. A casa enquanto uma 
imagem poética se faz pela palavra, pois ser e casa possuem a mesma ressonância. “Parousia (ser em grego) 
significa a casa e seus anexos, uma permanência em si, uma propriedade fechada em si mesma, uma presença 
integral” (STEINER, 45). Para Heidegger, o ser de tudo aquilo que é mora na palavra, nesse sentido afirma, 
em A caminho da Linguagem (1959), que a linguagem é a casa do Ser. Em Clarice Lispector, essa morada está 
primordialmente na linguagem poética, pois somente ela possibilita a revelação do Ser. 
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Contos
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Quando eu vim morar em Martins 

Por Adailton Ferreira

Agora foi que a ficha caiu. No ano de 1995, aparelho celular quase ninguém 
tinha. Caso a mãe ou o pai quisesse falar com um filho, que morava distante, 
ia na casa da vizinha que tinha uma “linha telefônica “. O domingo era o dia 
de mais movimento: era muita gente com o cartão na mão na fila do orelhão. 
Eu lembro do orelhão localizado em frente a agência dos Correios. Existiam 
outros espalhados pela cidade, mas para a nossa comodidade, lá na “Lanchonete 
de seu Chagas” a gente comprava um cartão e corria para o orelhão. Lembro 
de uma senhora que sempre dizia: “o cartão tá acabando, vou desligar. Outro 
dia a gente volta a se falar”. Muitos jovens ficavam, à noite, na calçada dos 
Correios. Encostavam a bicicleta e iam conversar. Era só o orelhão tocar alguém 
ia atender: fulano é para você! Para mim? Dizia a jovem. Quem será? Chegue 
mulher atender! Foi um tempo muito bom. Caso você viveu esse tempo, é bom 
relembrar. Caso você não viveu foi um prazer para mim lhe contar. 
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Benjamim

Benjamim trabalhava para um grande Banco, ali havia uma garota que se dizia 
loucamente apaixonada por Ele, ela fazia de tudo para despertar sua atenção, isso 
ocorreu desde o primeiro dia em que começou a trabalhar como atendente comercial 
no mesmo departamento que o dele. Mas sempre perdia seu tempo, pois os olhos 
do rapaz eram apenas para o trabalho, embora vez ou outra se surpreendesse com 
o excesso de bom trato que a garota lhe dispensava.

Amanda, depois de algum tempo passou a ser um nome que Benjamin jamais 
esqueceria. Coisas do destino. 

Era uma garota de traços finos, morena clara, rosto afilado, olhos castanhos escuros, 
cabelos claros ondulados quase chegando aos quadris, lindos, bem cheios, o que 
dava em seu rosto a impressão de uma foto bem clicada, vez ou outra ela usava 
um lenço, sempre de tons variados que a deixava bem mais bonita, um verdadeiro 
encanto, outras vezes uma tiara que dizia serem as suas prediletas, sua boca tinha os 
lábios carnudos e o nariz mediano dava-lhe um traço de uma típica mato-grossense, 
sobrepujada pelo corpo esguio e nádegas salientes, saias ou vestidos, sempre lhe 
caiam muito bem. Era uma moça alegre, mas vez ou outra parecia estar no espaço, 
se perdia em pensamentos, parecia esperar por algo, mas não sabia ao certo o quê.

Amanda escondia a paixão que tinha pelo colega, mas deixou-o saber que estava 
noiva e que os seus pais a queriam ver casada, pois o rapaz era de uma excelente 
família e todos gostavam dele, mas o seu coração pulsava forte por Benjamim e 
jurou que um dia o teria para si, mesmo que fosse noutra vida, sabia, somente “ele” 
poderia fazê-la realmente feliz, isso Ela trazia dentro do peito, mas tinha que se 
contentar, o destino parecia lhe pregar ainda uma boa espera. 

Um dia, entretanto, os dois não puderam se evitar e o primeiro flerte surgiu, não tanto 
por um acaso, mas por pura provocação de Amanda; foi numa festa de aniversário 
de outro colega, em determinado momento os dois ficaram a sós. 

- Você é mesmo compenetrado no trabalho, não tem olhos para mais nada em sua 
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volta, não é mesmo, - disse Amanda. - Por que diz isso, - respondeu-lhe Benjamim; 
(A) - Vou direta ao ponto, sou louca por você e nem sequer um olhar consigo lhe 
despertar. (B) - Você é muito bonita estaria mentindo se dissesse que nunca a notei, 
mas trabalhamos no mesmo banco não ousaria lhe conquistar, preciso do meu 
emprego e depois sabemos que vai se casar em breve. (A) – Sei, isso é verdade, 
mas a chave da igreja está em suas mãos, penso em você todos os dias à toda hora, 
não sei é mais forte que eu. (B) – não quero me aproveitar desse momento, talvez 
você esteja confusa é natural quando se chega a esse ponto perto do casamento, 
podemos ser amigos, não posso ter nada sério com ninguém, ainda não é a hora. 
(A) – não quero que se comprometa comigo, não quero afastá-lo de seus planos, 
namore comigo mesmo às escondidas o meu amor por você me permite essa 
loucura.

Encantado e sem argumentos Benjamin se emocionou, pegou-lhe as mãos e as beijou 
e sentiu algo que até aquele momento nunca lhe havia acontecido, se envolveu 
num abraço e o perfume do corpo e dos cabelos de Amanda o fizeram viajar num 
mundo que para ele era totalmente desconhecido. Daquele dia em diante sabia, 
nada mais seria como antes.

Os dias se passaram, Benjamin sempre fazia viagens curtas a serviço do banco 
e quando voltava se encontrava as escondidas com Amanda, eram momentos 
mágicos e cruéis para ambos, pois sabiam seus rumos eram diferentes, ainda assim 
seus momentos eram intensos, faltava tempo, sobrava amor.

Amanda e Benjamin tinham uma maneira bem peculiar de se comunicarem 
enquanto estavam distantes, seus escritos, bilhetes e cartas quase sempre tinham 
partes de músicas, às vezes diziam o que queriam através das letras geralmente 
eram românticas e foram se acostumando assim, os gostos musicais de ambos se 
afinavam gostavam sempre das mesmas canções e dos mesmos cantores.

A afinidade entre eles transcendia ao natural, as mesmas flores, os mesmos animais, 
os mesmos locais que diziam, um dia iriam conhecer e até mesmo as árvores que 
também diziam acharem lindas, dentre elas, as mangueiras, as castanheiras e os 
abacateiros; viajar por uma estrada sem rumo num carro possante parecia ser um 
sonho, mas um dia se prometeram: – ele dizia “eu dirijo um pouco e você outro 
pouco” e ela dizia – “eu dirijo mais” e brincavam de brigar por quem passaria 
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mais tempo dirigindo. - Ok eu deixo, terminava por dizer Benjamin e Amanda ria 
agradecida e nisso trocavam beijos e carinhos.

- Não deixe que eu me case, suplicou Amanda e prosseguiu: - “eu te amo”, seremos 
infelizes pela vida se ficarmos distantes você para um lado e eu para outro, acredite 
somos almas gêmeas, qualquer coisa que você pretenda, nós poderemos conquistar 
juntos, teremos filhos e seremos felizes. Benjamim entristecido argumentou: - 
Também amo você, mas não posso lhe oferecer nada por enquanto, você bem sabe 
disso, sua família nunca me aceitaria e nossa vida seria um inferno.

Benjamin vivia se culpando e achando que estava impedindo a garota de viver 
uma nova vida, casada e com filhos, enfim, ser feliz e ter a sua própria família. 
Numa nova viagem iria passar mais tempo e resolveu terminar o namoro mesmo 
às escondidas com Amanda, liberando-a totalmente para que se casasse. Amanda 
sofreu pra caramba, escrevia-lhe todos os dias dizendo que o esperaria o tempo que 
fosse preciso, mas não teve jeito a sua ambição por novas promoções no banco o 
tornaram inflexível e ela por fim desistiu e casou-se, pediu demissão e foi morar no 
Rio de Janeiro com o marido e por lá ficou.

Ao retornar de viagem Benjamin soube o que acontecera, desesperou-se 
internamente, sofreu calado por vários meses, e fingia que nada tinha lhe abalado, 
como sempre fazia meteu a cara no trabalho, pediu para viajar mais vezes, tentava 
em outros braços sufocar a saudade que tinha de Amanda, tudo em vão o sorriso 
dela, seus carinhos, seu cheiro, estavam impregnados na sua alma, toda garota 
bonita que via lhe faziam lembrar-se dela e como de costume escrevia longas cartas 
e depois as rasgava, continha um pranto que sabia, somente Amanda enxugaria.

Depois de algum tempo Amanda voltou, estava enferma, na cidade do Rio de Janeiro 
onde morava sofreu um acidente que a deixou quase paralítica, o marido ficou por 
lá em razão do trabalho e ela voltou a morar com seus pais, a doença se agravava 
a cada dia, todo seu tempo estava tomado entre casa e hospital, usava medicações 
fortes que a fazia dormir bastante, mas em seus sonhos Benjamin estava sempre 
presente e quase sempre se ouvia chamá-lo, como se com ele estivesse conversando, 
sempre que acordava havia em seu semblante uma ternura incomparável.
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Benjamin não passava mais que dois dias na cidade sede do banco, vivia viajando 
e se recusava receber notícias de Amanda, mas certo dia tomou conhecimento que 
ela havia voltado e que estava muito doente, novamente se inquietou, tudo voltou 
a sua mente e seus pensamentos nela se multiplicaram, quis visitá-la, mas ficou 
medo da reação, tanto dela quanto de seus pais, pois eles sabiam o quanto Amanda 
sofreu por Ele. Amanda soube que ele estava na cidade e resolveu lhe mandar uma 
carta.

Querido Ben (era assim que sempre o chamava)

Escrevo-lhe esta carta no retiro mais profundo do meu coração, me lembrar de 
você tem sido o meu melhor passatempo e saiba é o que alivia a minha dor. 

Sei que desistiu de nós por motivos que posso compreender, mas jamais irei 
conseguir aceitar, pois sempre soubemos somos um do outro.

Quero que saiba que em nenhum momento da minha vida deixei de pensar em 
você e o quanto te quero e a falta que você me faz, eu te amo Benjamin e sei te 
amarei para sempre.

Minha história teria sido outra e com final feliz se juntos estivéssemos, mas creio 
em Deus e sei que tudo é no seu tempo.

Estou doente em fase terminal, mas apenas começa para mim uma nova espera que 
sei acontecerá um dia, noutra vida se Deus quiser.

Beijos. Eu te amo!

Eternamente tua, Amanda.

Quando Benjamin recebeu a carta, também soube a notícia que Amanda havia 
morrido poucos dias atrás. Retirou-se por um dia inteiro para o sítio onde se viram 
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pela última vez a pedido de Amanda, chorou bastante se lembrando dos momentos 
que ali tiveram, ouviu as músicas que ambos gostavam, embriagou-se com uma 
garrafa de uísque e sentiu que a partir dali iria perambular pela vida a fora em 
busca de um amor verdadeiro que sabia existir em Amanda.

Outra vez enterrou a cara no trabalho e acrescentou os estudos, se propôs a retomar 
o antigo sonho de ser médico. Agora já não existia mais tempo para pensar em 
ninguém o amor estava apagado em seu coração. Lembrou-se do que um dia Amanda 
em sonhos lhe falou: “você terá muitos amores, elas te amarão perdidamente, mas 
somente de mim te lembrarás, até que eu volte; saberás quando for pra ficar, até 
lá irás sofrer a minha falta, mas antes que morra eu venho te resgatar e seremos 
felizes para sempre”.

Benjamin ainda perambula pela vida, mas sempre com uma esperança de encontrar 
Amanda noutra mulher.

_____________

Antônio Souza
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FÁBULA - O CARACOL E A BORBOLETA 

Entre a folhagem tenra e úmida do canteiro de uma praça, deslizava lentamente 
um caracol  deixando atrás de si um rastro brilhoso. 

Sobre as folhas e flores uma linda borboleta bailava com toda a sua leveza e 
graciosidade.  De repente sem perceber pousou em cima do caracol. 

 O bichinho irritou-se e com um tom grave de voz disse à borboleta: 

 - Com que direito senta sobre mim e minha casa? 

 Descendo ao chão a borboleta responde: 

 - Desculpe-me, eu nem notei que você estava aí. 

 O caracol irritou-se ainda mais achando que a borboleta julgava-o 
insignificante, e  continuou: 

 - Pois devia reparar no que lhe rodeia e dar o devido respeito aos outros.  - Olha 
senhor caracol, agora eu que estou zangada. Não tive a intenção de ofendê-lo, 
mas já  que está ofendido, então vou dizer-lhe umas verdades. 

 Interrompeu o caracol: 

 - Já sei, vai me dizer que é superior a mim só porque tem duas vidas, uma na 
terra e outra  no ar! 

 - Exatamente senhor caracol. Eu também já fui um bicho asqueroso semelhante 
a você, mas  felizmente passei pela metamorfose e hoje sou esta linda borboleta 
que está a sua frente.  O caracol replicou: 

 - Se você se considera privilegiada porque agora tem asas, eu também me sinto 
privilegiado  porque tenho minha casa e quando resolvo repousar-me basta 
encolher-me dentro dela!  A borboleta prosseguiu: 
 - Acha que isso me causa inveja? Que bobagem! Pra que vou querer uma 
casinha minúscula  e ridícula como a sua, se minhas asas me levam aonde eu 
quiser e se tenho todo o espaço da  terra para voar? 

 O caracol já estava farto daquele blá-blá-blá e gritou: 

 - Pois então por que está perdendo o seu tempo aqui no chão? Agite logo 
essas asas  desengonçadas e desapareça daqui do meu espaço. 

 - Seu espaço uma vírgula, nosso espaço. Se você tem o direito de ficar aqui o 
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tempo todo,  eu também tenho o direito de voar e de pousar em qualquer lugar. 

 - Em qualquer lugar duas vírgulas; nas costas dos outros não. 

 - Eu já lhe pedi desculpas, já disse que foi sem querer, o que mais quer 
que eu faça?  - Que desapareça daqui, neste minuto. 

 - Está bem senhor caracol eu vou, fique aí na sua área restrita, porque eu tenho 
o infinito  para voar. 

 O caracol desmanchou a carranca e disse com voz branda: 

 - Olha graciosa borboleta agora eu que lhe peço desculpas. Você tem a sua 
vida e eu tenho  a minha. Sou feliz como sou, porque tenho a vida digna de um 
caracol e meu destino é rastejar  e você tem a propriedade de voar. 

 Cada um é do jeito que o Criador criou e cada qual tem o direito de ter a vida 
e o espaço  que lhe cabe, aceitando as próprias limitações. 

 E assim o caracol e a borboleta fizeram as pazes. 

 MORAL DA HISTÓRIA: 

 DEVEMOS RESPEITAR AS DIFERENÇAS E OS LIMITES DE CADA UM
 
Bryzza
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DOMADOR

 

Mesquita era domador de pulgas.

Mas sua vista nublou.

Hoje adestra elefantes.

 

FEMME FATALE

 

No dia em que a conheci,

éramos 13 à mesa.

 

RUA DA AMARGURA

 

Dolores estava na rua da amargura.

Então,para sobreviver,começou a fazer doces.

 

RUBI

 

Matou a dançarina do ventre para roubar-lhe o rubi do umbigo.

A pedra era falsa.

Mas as do presídio,não.

 

FELICIDADE

 

A rua chega sempre à minha porta.

Mas não entra.

Assim a felicidade.

 



 

 REVISTA BARBANTE - 96

MANCHA

 

Atravessou a nado o Canal da Mancha.

Depois foi tomar um banho.

 

BANQUETE

 

Durante um banquete de políticos,o garçom se inclina,

recolhe um talher de prata que estava sob a mesa e

pergunta,passeando o olhar pelos comensais:

- Qual dos senhores está com o bolso furado?

Cláudio Feldman
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O despertar para vida no voo da borboleta

O ano de 2020 se tornou desafiador. A pandemia mundial tem deixado as pessoas 
mais sensíveis e ansiosas. Iomar, uma mulher de 40 anos, mãe, divorciada, 
professora, é uma dessas pessoas que desde o início da pandemia, tem apresentado 
um quadro de ansiedade. A nova rotina, trouxe um sentimento de incapacidade, 
diante da necessidade de se afastar das suas atividades diárias, viu seu cotidiano 
mudar de um dia para outro.

Iomar já sofria de ansiedade, ela havia conseguido controlar através das seções de 
terapia, mas o distanciamento social, contribuiu para que as crises voltassem. Os 
afazeres domésticos, a mediação das aulas á distância, acompanhar as aulas on line 
dos filhos, cuidar da casa, cozinhar, sem poder sair , fez com que Iomar se sentisse 
triste e cansada.

Os dias foram passando e essa tristeza só aumentava, Iomar já não sorria, na verdade 
ela chorava escondido, não queria que seus filhos notassem essa tristeza , apesar 
do seu olhar denunciar o sentimento ruim. Foi então que algo diferente aconteceu.

Em uma tarde de terça – feira, Iomar seguia sua rotina, lavando a louça do almoço, 
quando foi surpreendida por uma linda borboleta, colorida, que entrou na cozinha 
de sua casa, voando, fazendo acrobacias, para um lado e para o outro, deixando 
Iomar hipnotizada, com os olhos fixos na borboleta . E assim seguiu acompanhando, 
percebeu que ela estava indo em direção ao quintal.

De repente, a borboleta pousa entre as folhas de uma árvore. Iomar resolve sentar 
em um banquinho, seus olhos ainda estão fixos na borboleta. Ela começa a sentir 
o vento tocar seu corpo, eleva os pensamentos e passa a recordar de tudo que 
aconteceu durante esses meses de distanciamento social. Pensou no quanto estava 
ansiosa, percebeu que havia perdido a alegria de viver. Iomar suspirou e continuou 
olhando para borboleta apreciando sua beleza e tranquilidade, ali parada na árvore 
descansando depois de um voo. Nesse instante, ela lembrou das aulas em que 
falava para as crianças sobre a metamorfose, relacionou a transformação da lagarta 
em borboleta ao momento que está vivendo, associou a ansiedade que sentia com o 
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processo doloroso que a lagarta passou. Ela notou que algo deveria mudar. Já não 
havia razão para ficar tão triste.

Iomar voltou seus olhos para a porta da cozinha e viu as crianças brincando, nesse 
momento lágrimas de alegria caíram dos seus olhos, ela sentiu que deveria encarrar 
a situação de frete e lutar contra a tristeza que tanto a perseguia. Era hora de mudar e 
buscar forças para seguir. Então, ela levantou e foi andando em direção as crianças, 
sentou no chão da cozinha e começou a brincar, no mesmo instante ela sorriu, e 
continuou sorrindo por um bom tempo.

No dia seguinte, Iomar seguiu sua rotina, agora de forma diferente, aprendeu a 
separar um momento para relaxar, o lugar escolhido foi o quintal, entendeu que as 
dificuldades sempre irão aparecer e nós precisamos escolher como enfrenta-las.

Assim como as lagartas que passam por uma espécie de “confinamento” através 
da metamorfose até virar borboletas, nós que vivemos o distanciamento social 
podemos nos transformar, mas  que essa mudança seja para melhor, afastando a 
tristeza e trazendo um pouco de esperança para nossas vidas.

Cristiane Sousa Santos 
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Dr Vulpiano Cavalcanti  - Médico e militante Político

Nasceu em Fortaleza o dia 15 de março de 1911. Estudou medicina no Rio de 
Janeiro, onde se formou. No final dos anos 30, já formado e ligado ao PC, veio 
residir no Rio Grande do Norte, passando a clinicar nos sindicados operários em 
Mossoró, Macau e Areia Branca, onde marcou a sua presença como competente 
profissional da medicina, depois se fixou em Natal.

Uma das pessoas mais íntegras que esse estado teve oportunidade de conhecer e 
conviver. Todos que o conheceram falam da sua integriade moral, ética e profissional.  

Para o Dr Vulpiano, acho que todas as palavras são pequenas para dizer de sua 
estatura humana. Sómente a poesia, pode se aproximar. Obrigado Dr. Sei que 
muitas vezes voce clinicou sem nada cobrar. Você soube seguir os preceitos de 
Hipócrates. 

“Há homens que lutam um dia e são bons, há outros que lutam um ano e são 
melhores, há os que lutam muitos anos e são muito bons. Mas há os que lutam toda 
a vida e estes são imprescindíveis”. (Bertolt Brecht)

João da Mata Costa 
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45 ANOS DA SISMOLOLOGIA NO RIO GRANDE DO NORTE

João da Mata Costa – Prof Titular da UFRN

Pioneiro pesquisador, primeiro sismólogo do RN

MESTRADO NO IAG – USP  1983

Tese: A Estação Sismográfica de Natal ( NAT) – Resíduos de Tempo e de 
Magnitude

A ESTAÇÃO SISMOGRÁFICA DE NATAL (NAT), depois CAICÓ ( CAI).

A Estação Sismográfica de Natal (NAT), foi instalada em 1965, como parte 
de uma rede mundial de sismógrafos padronizados (WWSSN – World Wide 
Standard Sismographical Netwok) do programa Vela – Uniform. Desde sua 
instalação ate 1975, essa estação foi operada pelo posto da Marinha Brasileira 
com sede em Natal, quando então foi cedida ao Departamento de Física Teórica 
e Experimental da UFRN. Por falta de pessoal especializado na manutenção e 
calibração de NAT, a UFRN manteve essa estação funcionando precariamente 
até 1980. Desde então a estação foi desativada para ser instalada num local 
mais apropriado. O local escolhido foi Caicó onde passou a se chamar Estação 
Sismográfica de Caicó (CAI). Até então nunca havia sido feita análise rotineira 
dos seus dados e os sismogramas eram enviados para NOAA (Administração 
Nacional de Oceanos e Atmosfera dos E. U. A.) para serem microfilmados 
e depois devolvidos. Nosso trabalho de mestrado analisou a detectabilidade 
dessa estação usando um modelo gaussiano e estudou os resíduos de tempo e 
magnitude. A baixa detectabilidade dos eventos da América Central e norte da 
América do Sul estava de acordo com a existência de uma zona anômala de alta 
atenuação inelástica sob a área compreendida entre essa região e NAT. Os limites 
de detectabilidade encontrados para NAT, está próximo é média encontrada para 
estações no mundo inteiro. O desempenho de NAT não era tão baixo, como se 
esperava para uma estação situada próxima à fonte de microssismos. Impossível 
concluir a tese em três anos, fazendo disciplinas de nivelamento e as obrigatórias 
do Mestrado numa área correlata da Física. Retornei a Natal para lecionar na 
UFRN e defendi a tese em 1983.

Essa rede de estações padronizadas instaladas no mundo inteiro, com o objetivo 
de detectar possíveis explosões nucleares em tempo de guerra fria, findou 
fornecendo dados preciosos para compreensão do interior da Terra. A estação 
de Natal (NAT) foi transferida para Caicó (onde recebeu a denominação de CAI 
) em 1983. Registrou o sismo de magnitude 3,4 de 05 de agosto de 1986, com 
epicentro em João Câmara. 



 

 REVISTA BARBANTE - 101

CIDADE- ALTA em DOIS TEMPOS 

 

A minha cidade- alta, vai muito além do Beco da Lama. Muito pequeno colocamos na 
sua calçada da Rio Branco, uma banquinha para vender miudezas, meu pai era vendedor 
ambulante. 

Depois na fase da alfaiataria, meus pais trabalhavam com confecções, comprar linha e 
elásticos na Rua Coronel Cascudo. Seguindo essa rua até a parada de ônibus, tomar um 
Caldo de Cana no Orós. 

Muito depois, meu pai em decadência financeira, colocou uma banquinha para vender 
cachorro quente. Exatamente perto da antiga Casa Rio

Estudante do Ginasial no Instituto Padre Monte, comprava meu matéria escolar, apreços bem 
acessíveis, na saudosa Cooperativa dos Estudantes. Ainda guardo as gramáticas de capa dura 
e lembro o cheiro dos cadernos.

 

No Natal a Cidade- Alta era uma festa. As lojas abriam à note e a Livraria Universitária 
vende Cartões Nós íamos contemplar as vitrines e andar pelas calçadas, para ver as meninas 

Minha vida foi sempre trabalhar. Ai lembro com saudades das lojas que ia comprar tecidos 
com mamãe. Sim, porque depois de um certo tempo, mamãe resolveu botar o seu próprio 
negócio. Eram as lojas Formosa Síria, Duas Américas, Lojas Cebarros, Casa Rio, etc. Mamãe 
ainda hoje lembra com saudades dessas lojas e eu sinto o cheiro dos tecidos. Comprávamos 
também na famosa loja Lira de Oliveira, na Ribeira. Lembro dos fardos de gabardine que 
comparava para confeccionar calções 

 

Também Lembro do mercado da Cidade- Alta. Vendia de tudo. Amava aqueles utensílios em 
miniatura feitos de barros. Comprar sapatos e frutas. Papai tinha muitos amigos la e ficarm 
na Rua da amargura quando queimou.

Amava passar na Casa de Música do amigo Gumercindo Saraiva. Aquela loja tinha um 
encanto todo especial. No local está situado atualmente o Sebo vermelho, que passou a ser 
para obrigatória ha 30 anos. 

 

A Livraria eram um encanto à parte. Livraria Universitária, Opção. Atualmente os sebos, 
Comprar discos na Discol, Modinha, era uma obsessão . Que maravilha aqueles vinis. 

Depois teve a fase cineclubista os cinemas que amo. Rex, Rio Grande e Nordeste. As sessões 
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de arte do Domingo pela manhã, ia quando não tinha que ir vender na Feira das Quintas. 

Depois vem a fase da boêmia no Beco da Lama. Adoto anda por suas ruas. Uma nostalgia 
que não dá sossego. O rosto muda, a boca da noite abre, e tudo que era triste fica mais triste, 
quando lembro de tempos vividos. 

 

A assembleia do Beco da Lama, virou nossa Atenas. Mas ficou mais triste com a morte de 
Palocha, Gardênia, Valtinho, Alan ( o imitador de Assis Marinho), etc 

 

O cinquentão cinema Nordeste foi transformado numa loja de departamento que não apetece. 
Quantos filmes maravilhosos eu vi com sua sala muito escura. No final, na decadência, só 
filmes de pornografia. 

 

O Templo do Cinema Rio Grande virou IGREJA. O Rex, na Rio Branco, acabou antes. Na 
sua calçada era uma Parada de Ônibus

Definitivamente, a Cerveja de hoje não tem o mesmo gosto, e a Lei é Seca. Além de tudo 
estamos em quarentena tentando se livrar da morte, que ja levou tantos queridos. 

 

João da Mata Costa 
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QUEDA IMINENTE

Por D. F Collins

Dara Vergara havia completado trinta anos há uma semana, inclusive os detalhes 
da festa de aniversário ainda eram vividos em sua mente desassossegada, 
normalmente a data era vinculada a frustrações, devido a criação de seus pais 
que sempre frisaram que qualquer pessoa só alcançaria a felicidade se tivesse 
um relacionamento amoroso e fosse bem-sucedido na profissão escolhida. Mas 
este ano tinha sido diferente, primeiro por ter integrado a equipe designada 
para revitalizar a praça Cívica Doutor Pedro Ludovico Teixeira e ter sido a 
responsável na restauração do monumento às Três Raças, considerado uma das 
principais esculturas da praça construída em 1933. E segundo por conseguir 
olhar para a vida pessoal e finalmente se sentir em paz por ter tido a liberdade 
de escolher estar sozinha, sem ter tido o privilégio de enfrentar um encontro 
às cegas com algum desconhecido, que aparentemente possuía todas as 
características compatíveis com suas predileções. 

Felizmente seu minúsculo ciclo de amizade a conhecia o suficiente e, mesmo 
indo de encontro com suas vontades em noventa e nove por cento dos casos, 
quando o assunto em questão envolvia relacionamento eles preferiam se manter 
afastados para evitar dissabores, pois submetê-la a esse tipo de situação nunca 
seria sinônimo de algo bom ou aceitável. Ao menos era isso que Vergara achava 
até James Medeiros chegar do plantão e intimá-la a uma tarde de aventuras no 
Centro Cultural Oscar Niemeyer. Mesmo não tendo conhecimento das entrelinhas 
do convite, a primeira reação da mulher foi obviamente negar. Contudo, o 
amigo fez questão de frisar a parte na qual a única resposta aceitável era um 
sim, acompanhado de um grande sorriso, afinal ela estava em dívida com ele 
desde a época da pós graduação, quando o residente usou todos os contatos para 
conseguir colocar a amiga como escultora e restauradora no Museu de Artes de 
Goiânia. E como Dara odiava ficar em débito com alguém, já estava devidamente 
vestida e ensaiando o seu melhor sorriso enquanto esperava o amigo terminar de 
se arrumar. 

Minutos depois quando James surgiu na sala, ele apenas pediu para ela ser uma 
versão mais light de si mesmo, se possível fazer algumas coisas opostas do seu 
eu habitual, pois o gesto que deveria ser amigável, estava bem próximo de um 
dos sorrisos oferecidos por Ted Bundy no seriado da Netflix. Dara já desconfiava 
que a tarde repleta de diversão se tratava de um encontro duplo, após o pedido 
do amigo ficou ainda mais com pé atrás, até tentou extrair alguma informação 
durante o caminho, porém ele se limitou a desviar de todas as suas perguntas 
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com respostas vagas e aleatórias. Assim que desceram do carro, James alugou 
um par de patins para a amiga e juntos seguiram para a pista de patinação, em 
direção a dois homens que conversam de modo animado. No momento que 
se aproximaram, a escultora reconheceu Otávio, namorado de seu amigo, e o 
cumprimentou com um abraço meio desengonçado. Medeiros, esperou eles 
terminarem o abraço e se encarregou de apresentá-la para Breno, melhor amigo 
de Otávio. E se antes existia alguma dúvida que a tarde no Oscar Niemeyer se 
tratava de um encontro às cegas, a interação e troca de olhares entre o casal de 
namorados foi a comprovação que estava faltando.

Mesmo desgostando da atitude de James, Dara jamais agiria de modo grotesco 
com alguém, por isso no instante em que o amigo se afastou com o namorado, 
no intuito de forçar uma conversa entre os dois, ela fez questão de ser agradável 
com o rapaz enquanto ele a ajudava com os patins, ensinando coisas como ficar 
em pé ou cair sem grandes contusões. Durante o tempo em que “patinou” com 
apoio das mãos de Breno, ela pôde perceber que além do engenheiro ser dono 
de uma beleza surpreendente, ele também era despojado, divertido e inteligente. 
Inicialmente se compeliu a atender o pedido do amigo, mas após alguns minutos 
se esforçando para permanecer equilibrada sobre as rodinhas, nada seguras dos 
patins, Vergara começou a achar interessante o passeio, mesmo que a atividade 
fosse completamente oposta a seus desejos. 

Eles rodopiaram por toda a pista até Dara decidir fazer uma pausa para respirar, 
Breno fez questão de acompanhá-la até um local menos perigoso e se propôs 
a permanecer enquanto ela precisasse. Porém, a escultora insistiu que ele 
retornasse para a pista e aproveitasse o tempo. O engenheiro aceitou a oferta, 
porque de algum modo percebeu que ela precisava daqueles minutos na própria 
companhia. E ao passo que Dara observava as estruturas e detalhes do lugar, ele 
andava perfeitamente fazendo firulas perigosas sobre as rodinhas duvidosas do 
objeto. Para ela em alguma realidade paralela eles poderiam de fato serem alma 
gêmea, mas não nessa, pois mesmo gostando da companhia dele, ainda faltava 
algo para que o encontro passasse de uma aventura que jamais voltaria a se 
repetir. No fim, eles seriam apenas um exemplo clássico de Eduardo e Mônica 
que não aconteceu. E foi com esse pensamento que a escultora resolveu levantar 
do chão e arriscar algumas voltas pela pista. Contudo, antes do terceiro passo seu 
corpo foi arremessado alguns metros à frente, devido a colisão de um patinador 
em alta velocidade que não percebeu ela se movimentando.   

Para um patinador experiente, a queda causaria apenas alguns arranhões, mas 
apesar de ter sido orientada a respeito de como cair, o choque em sentir seu 
corpo sair do chão fez com que toda a informação obtida no início do encontro 
evaporasse de sua mente. Não sabendo o que fazer, Dara apenas fecha os olhos, 
aguardando o momento em que seu corpo retornaria para o chão, afinal, levando 
em conta as forças gravitacionais o baque com na superfície seria algo inevitável. 
A escultora só não esperava estar inconsciente no instante em que seu corpo 
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colidiu contra o piso da pista. Breno estava a poucos passos dela e foi o primeiro 
a se aproximar, seguido de James e Otávio que tinham saído para comprar água. 
O amigo da mulher ficou desesperado diante as manchas de sangue no chão e a 
residência em cirurgia geral de pouco serviu nos primeiros socorros, felizmente 
Breno sempre soube lidar com situações desse tipo e não demorou mais do que 
quinze minutos para a ambulância chegar e prestar socorro.

No caminho até o hospital a mulher recobrou a consciência duas vezes e nas 
duas teve a mesma reação de tentar se levantar, porém o objeto enfincado na 
parte lateral de suas costelas a impediu de continuar os movimentos. Quando a 
ambulância estacionou em frente ao Hugo, os paramédicos direcionaram a maca 
para dentro do local e a equipe de enfermeiros e residentes do hospital a levaram 
direto para a sala de exames. Milagrosamente o médico de plantão conseguiu os 
resultados com agilidade. A mulher havia quebrado três costelas, deslocado o 
ombro direito, porém o detalhe mais preocupante no quadro clínico foi o objeto 
preso em seu tórax, o qual poderia romper algum vaso durante a remoção, por 
esse motivo ela foi encaminhada para o centro cirúrgico assim que terminaram 
os exames. Na trajetória para a sala operatória Dara recobrou a consciência 
mais uma vez e mesmo sem entender o porquê de as lâmpadas do teto estarem 
correndo daquela forma, ela permaneceu sossegada olhando a inquietude dos 
objetos brilhantes. Não demorou mais de três minutos para chegarem até a sala e 
o médico entrar no local com a vestimenta adequada para cirurgia, ele estranhou 
a mulher estar “acordada”, mas seguiu todos os protocolos antes de sinalizar para 
o anestesista.

- Senhora Vergara, vou pedir para contar de dez para baixo bem devagar. – O 
doutor orienta, após uma das residentes confirmar que tinha resumido para 
paciente o motivo dela estar no hospital.

- Dez, nove, oito... dois, um, zero, menos um, menos dois. Doutor eu posso estar 
um pouco enganada, afinal minha área de formação é outra, mas nos filmes as 
pessoas ficam inconscientes antes do cinco. Bom, eu posso ter contado errado 
ou rápido. É, pode ser isto. Vou tentar de novo. Dez, nove, oito... Aquele maldito 
filho da f... – Seja o que for que Dara pretendia falar, a frase fica jogada ao vento, 
pois finalmente a anestesia fez efeito.  

- É... talvez ela estivesse contando muito rápido. – O residente comenta, 
auxiliando o médico a iniciar a cirurgia para remoção do objeto.

Após o contratempo inicial com a anestesia, não tiveram outras complicações 
com remoção, embora o objeto estivesse a poucos milímetros do pulmão 
não havia perfurado o órgão e cerca de quarenta minutos depois a mulher foi 
transferida da sala cirúrgica para o quarto. Assim que saiu da cirurgia, o médico 
foi até a sala de espera e explicou o quadro da paciente para os homens que 
a acompanhavam. Segundo o profissional, o ombro deslocado precisou ser 
imobilizado, mas em no máximo três semanas a fixação seria removida, já as 
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costelas quebradas, o uso de analgésicos para aliviar a dor, repouso e fisioterapia 
tratariam as fraturas. Mas os três continuaram aflitos até o doutor afirmar 
que não havia risco de vida e que provavelmente a paciente receberia alta no 
dia seguinte. Antes de retomar os afazeres, o médico informou que uma das 
enfermeiras avisaria quando Dara acordasse e que apenas um deles poderia ficar 
como acompanhante, mas todos teriam autorização para visitá-la, desde que 
fizessem separadamente. Quando o médico deixou a sala, nenhum dos três achou 
importante debater sobre quem ficaria como acompanhante, afinal James era a 
pessoa mais próxima da escultora e não fazia sentido tentar o contrário. 

O único problema é que o relógio já marcava quase onze horas da noite e dada 
a falta de atualização, o efeito da anestesia não tinha passado. E conforme os 
ponteiros do relógio se aproximavam da meia noite mais James ficava inquieto, 
pois logo precisaria se ausentar para entrar no plantão. Não queria deixar a 
amiga sozinha, mas em decorrência das festividades de final de ano a equipe 
do hospital, no qual fazia residência, estava funcionando com metade dos 
atendentes e mesmo tentando trocar o horário não conseguiu. Breno precisou 
apenas de alguns sinais para notar que o namorado do amigo estava preocupado, 
inicialmente achou que poderia ser algo relacionado com sentimento de culpa. 
Contudo, a frequente checagem do horário no relógio de pulso o fez ligar os 
pontos de que James precisava se ausentar e, mesmo apreensivo, o engenheiro 
se ofereceu para acompanhar Dara enquanto durasse o plantão do amigo. Por 
esse motivo, Breno permanecia parado do lado de fora do quarto aguardando a 
enfermeira regular o soro e o medicamento, para liberar a sua entrada.

- Então... Como ela está? – Breno pergunta, sem ao menos esperar a profissional 
fechar a porta.

- Possivelmente com um pouco de dor, mas não se preocupe, logo os analgésicos 
resolverão isso. O senhor já pode entrar e, como orientado, qualquer problema 
nos chame.

- Obrigada. – Ele observa a jovem entrar no cômodo ao lado, antes de bater três 
vezes na porta de Vergara. – Ei...Olá, posso entrar? Estou entrando... 

- Você? – Dara lança um olhar de surpresa para seu encontro às cegas, parado a 
poucos passos dela. 

- Sei que esperava alguém mais baixo, talvez mais interessante e com certeza 
mais nerd, mas ele não conseguiu trocar o horário do plantão. – Justifica, sentado 
na poltrona desconfortável do hospital.

- Óbvio que não. 

- Não? 

- Não. Eu esperava alguém mais celestial, com aparência de Deus. – A escultora 
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finge seriedade, mas acaba sorrindo diante da expressão de Breno.

- Acho que não é para tanto, segundo o senhor de idade que te atendeu, que juro 
não ser Deus, você está pronta para outra. O que acha de semana que vem? 

- Perfeito, devo me vestir com alguma armadura medieval ou uniforme de 
jogador de futebol americano? 

- Qual é mais fácil de conseguir? 

- Tenho contatos em diversos museus, então acho que a armadura medieval será 
algo bem simples, porém demorado para chegar.

- Imaginei... Inclusive isso me lembra uma mostra que fui em Florianópolis, no 
Museu Histórico de Santa Catarina - Palácio Cruz e Sousa.

- Está falando da exposição “Guerreiros: do bronze ao aço”?

- Sim. Você foi? – Breno pergunta, sem conter o entusiasmo.

- Infelizmente não, mas acompanhei tudo através dos meus colegas de trabalho.

- Não sei muito sobre você, mas acho que teria gostado.

- E o que você gostaria de saber sobre mim? – A escultora questiona, lutando 
contra os efeitos da medicação.

- Muitas coisas. No entanto, a prioridade é saber se aceitaria sair comigo por livre 
e espontânea vontade. - O engenheiro tenta ser objetivo sem assustá-la. 

- Em um encontro?

- Sim. 

- Breno...

- Juro que não terá nenhum esporte envolvido.

- Fique até os efeitos dos medicamentos passarem e podemos ter essa conversa 
novamente. 

- Dara Vergara, nos vemos durante as próximas três semanas. – O engenheiro 
afirma, observando um pequeno sorriso nascer nos lábios da mulher.

Diferente de horas atrás, em que o único desejo de Dara era retornar para casa 
e fingir que o passeio no Centro Cultural Niemeyer nunca aconteceu, agora a 
escultora se sentia inclinada a conhecer um pouco mais sobre o homem que se 
dispôs a acompanhá-la, mesmo sem serem íntimos. Não compreendia o que tinha 
mudado entre eles, mas de uma forma surpreendente ela encontrou o que faltava 
para que o encontro se repetisse. E talvez... só talvez, eles pudessem ser alguma 
versão de Eduardo e Mônica. Quanto a qual versão, somente o tempo diria. 
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E-X, BLECAUTE NA MEMÓRIA II

A autonomia foi um tipo de liberdade mesquinha, que o funcionário público 
Ridnerum encontrou; em princípio, para viver diferentemente a sua vida com 
relação à sua classe sofredora, alienada e endividada com o mundo até os dentes. 

Mundo este imposto pela própria sociedade capitalista. Eis aqui, talvez, uma 
pessoa que diverge aos comportamentos da grande maioria, isto é, da sua classe. 
Tudo porque se faz diferente e insólito, por não gostar de nenhum tipo de jogo, que 
não seja o jogo que a própria vida proporciona; não compra a prazo, desde que não 
extrapole o segundo mês e, o pouco que possui, foi adquirido sempre à vista. Sofre 
repulsa só em ouvir a palavra consórcio; e todo banco, para ele, é considerado 
um agiota oficializado em que quase ninguém está isento, até mesmo ele. Só que, 
com uma grande diferença: não se alienara ainda a ponto de ser subserviente, em 
ter que estar todos os dias, na fila de um banco, para retirar extratos a certificar se 
ultrapassou o limite de seu cheque especial. Não possui cheque especial. Rejeitou 
por duas vezes que foi solicitado, através de carta na sua residência pelo banco, 
aliás, não trabalha com banco é cliente da Caixa. Por tudo isso, Ridnerum, às vezes, 
se achava no direito de fazer algumas críticas irônicas, àqueles que não o faziam 
o mesmo que ele. Infeliz de quem tem que depender sempre de outrem, quando 
este outrem é desoficializado. Alienados sejam todos aqueles, que não são escravos 
de si mesmo na busca de sua autonomia, porque desta alienação, Ridnerum está 
isento por ser agiota de si mesmo. Será?...

Como inexorável é a estrada que nos leva à morte, Ridnerum poderia até ser 
diferente, mas não era nenhum santo não, tinha o mesmo passa-porte da mortalidade, 
porque era cidadão e por ser cidadão, só podia ser um eremita de si mesmo, na 
ocultez do seio da sociedade. Pois sim, Ridnerum, como sabemos, era funcionário 
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público e não estava isento da morte, como a dos seus colegas. E morte por morte, 
que nesta vida se enfrenta, Ridnerum acabou morrendo por contradição, à sua tão 
quase incorruptível autonomia de cidadão, isento de verdade, por consorciar-se a 
um grupo de dez elementos, composto em sua seção de trabalho. Graças à desgraça 
de uma afinidade, com um colega. Tal consórcio era em dinheiro. Uma mísera 
quantia de cinquenta reais mensais? Menos até que o valor que a prole recebe para 
auxiliar na educação escolar dos filhos por sete anos. Valor este, unanimemente, 
usado e desviado para outros fins, e que aos sete anos de cada filho é sentido visível 
e cruelmente o desfalque, do então minguado orçamento de funcionário que, a 
mais de quatro anos, não vê adicionar um dígito sequer de percentagem no seu 
salário. E o que se ver mesmo, é subtrair cada vez mais, com aumento da água, da 
luz, do telefone, do aluguel e, quando não menos, o seu filho a completar sete anos 
de idade. Parabéns! Aliás, “Para bem da desgraça” do seu já minguado salário. Por 
isto, que Ridnerum entrou no consórcio. Quer, pois, atenuar a sua dívida, para com 
os seus filhos que ainda não atingiram a idade de ir para escola.

Dá-se o dia da escolha na ordem dos componentes do grupo. E como era de 
se esperar, Ridnerum foi salvo pelo gongo, não foi o último. Fica em penúltimo 
por graça de uma mulher, inclusive a única do grupo, diga-se de passagem, a 
única também daquele setor de trabalho, que ocupava aquela posição, não por 
opção sua, mas talvez pelo destino óbvio da discriminação escamoteada em nossa 
sociedade machista atuante. Ela não ocupava o último lugar por ser azarada, ou 
por ter má sorte, mas por obra de caridade do seu chefe, que a convenceu em 
permutar a sua posição, (dela), antepenúltima, pela sua posição, (dele) a última; 
que verdadeiramente lhe pertencia, com justeza, feito categoricamente pelo grupo 
em sorteio. Só que, o único a não está presente no dia foi o seu chefe. Justamente 
ele. Ridnerum se contentava como nono contemplado, como era o de se esperar. 

Os meses se passaram rapidamente e, quando menos se esperava, foi a sua 
vez. Desgraçado do homem que da sua ansiedade o faz vítima incondicional. Pois 
sim, Ridnerum estava ansioso para receber o seu dinheiro, mas também estava 
receoso de não lhe pagarem o que lhe era de fato e de direito seu, com todas as 
justezas. Ridnerum convencia-se de haver seguido religiosamente, pela vez primeira, 
a via crucis dos alienados pelo capital, por longos e demorados meses, tendo que 
pagar cinquenta reais mensais, mais a inflação de 1,2% ao mês, como se faz nas 
prestações de rotina, quando seguido pelas ameaças do SPC, se inadimplente, com 
pessoa jurídica ou física. Ridnerum titubeava porque não tinha jeito para o negócio, 
não tinha jeito de cobrar a seus devedores. Nunca o fez isso antes. Quem o devesse 
que o viesse pagar. E, mesmo assim, ninguém nunca apareceu. Para Ridnerum os 
seus devedores seriam uns a menos, a contar com qualquer ajuda pecuniária se 
acaso, no vindouro, necessitasse realmente. “É a esmola que soneguei àqueles que 
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a mim vinham, por o amor de Deus”. Saía-se Ridnerum, de quando em vez, com 
essa para justificar a sua fraqueza de capitalista covarde. E então, para que cobrar, 
se todos já não haviam colocado em suas despesas aquela quantia irrisória? Afinal, 
oito meses já se não havia se passado? Tudo já se não estava no sangue, na rotina, 
no dever do compromisso de todos que compunham o consórcio? Com todas essas 
indagações, Ridnerum procurava se convencer da sua fraqueza. E chegou a vez 
“V” de Ridnerum. Era o segundo dia, após o pagamento do salário. Ridnerum 
esperou, esperou e de sua mesa não saiu. Ninguém apareceu para dar satisfação. 
Terceiro dia e nada. Descambou-se para a segunda semana do combinado; terceira 
semana e quem explodiu de ansiedade foi a sua esposa: “Sr. Rid, o que fez com 
o dinheiro do consórcio, que até agora eu não vi nenhum centavo e o sr. não me 
deu notícia desse dinheiro, HEEIN?!!!” Ridnerum acorda assobrado, sufocado e 
suado, com o coração aos pulos a sair pela boca. Era a sua esposa lhe chamando 
para trabalhar, porque o rádio relógio não tocou o alarme e piscava, a registrar a 
hora que se deu a queda de energia.

Antecedia um mês ainda, quando Ridnerum recebeu em cheque o seu valor, 
do primeiro componente do consórcio, que viajara para o Rio. Com isso, Ridnerum 
sentiu que seria um bom presságio, e todos aqueles seus pensamentos não passavam 
de meros pesadelos de um ingênuo iniciante na gangorra do capital. Data e dia 
marcados, Ridnerum tinha em sua sala de trabalho, grande parte dos consorciados 
a cumprir o que ele, também, havia seguido a todo rigor. Por isso, esperava de 
todos a mesma reciprocidade. E nada de sair por aí, cobrando de seu ninguém, 
mesmo com o direito que o capitalismo lhe dava, não o fazia. Para que cobrar, se 
todos sabiam dos seus compromissos? Tomava-lhes de supetão, mais uma vez, as 
perseguidoras indagações. 

Dos nove do grupo, apenas um, descumpriu com o compromisso, não deu a 
cara. Mas, a tempo Ridnerum ficou sabendo que o elemento se encontrava de férias 
em Brasília, e que havia ligado para o chefe avisando, quando voltasse de férias 
acertava tudo. Informado pelo chefe, Ridnerum não levou muito em conta, por se 
tratar de um dos colegas seus que mais tinha afinidade; colega esse que, também era 
amicíssimo do chefe, ambos oriundos de Brasília, onde antes tinham trabalhados 
juntos. Sabido, que Ridnerum não levava jeito para cobrar a seus devedores, o grau 
de afinidade que tinha com o seu colega, o impossibilitava mais ainda de tomar 
qualquer atitude com relação a isso. Visto, por muitos, Ridnerum era “uma besta” 
e que não corria atrás do que era seu. “Ah, se fosse comigo. Eu cobrava na cara de 
pau. Onde já se viu isto!” Diziam aqueles que conheciam a realidade do capital em 
suas vidas. 
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Afinidade, afinidade; consórcio à parte. E o colega de Ridnerum, que ficou 
de aparecer no mês vindouro, para acertar o negócio, não apareceu e nem deu 
satisfação. E o mês que era o de fevereiro, se consumira, e o tempo o levou. Entrou 
março, e nada do elemento aparecer. Ridnerum sai de férias e só em abril é que 
retorna, e se encontra com o seu ilustre colega de afinidades e tanto. Ridnerum 
recebe do colega, seus dois livros de poesias de Carlos Drummond de Andrade 
os quais lhes haviam emprestado meses antes, e também, alguns sonetos seus (do 
colega) escritos, quando em Brasília. Ridnerum o agradeceu pela sua gentileza 
e ficara muito feliz pela primeira memória do colega, diga-se de passagem, uma 
memória de se fazer inveja a qualquer um, por ser tão apurada e aguçada, isto é, no 
que se refere ao mirífico macrocosmo da poesia.

A propósito do E-X. Os meses se passaram e quando não mais se tinha nenhum 
resquício do tal consórcio, Ridnerum em confabulação com a única participante 
do grupo, que também não recebeu a sua parte do mesmo indivíduo, encetou com 
uma indagação a respeito da memória II do E-X. E ela, com um largo sorriso no 
semblante, meio ingênuo, meio irônico, disse:

 - Entrou em blecaute, amigo Rid! 

Do Livro CINCO CONTOS R$EAIS de Emecê Garcia, Editora MMO Graf, Jun 
2018 – Natal/RN  
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OS DOIS SAPATINHOS

Fátima  Leite

Era uma vez dois sapatinhos que nunca se entendiam. Assim que a sua dona os 
retirava dos pés e os colocava no guarda-roupa, eles começavam as brigas e então 
discutiam por diversas horas, só parando quando ela os pegava, novamente,  para 
usar  no passeio ao parque.

        Eles eram lindos, de um brilho intenso, porém não percebiam que a sua beleza 
estava desaparecendo, pois já se encontravam arranhados e, dessa maneira, descas-, dessa maneira, descas-
cados de tantas brigas.

      Foi, então, que uma fada madrinha transformada em borboleta, conseguindo 
entrar certa vez naquele quarto, que na ausência de sua dona se tornava um lugar 
extremante barulhento, penetrou dentro do guarda-roupa por uma porta aberta, na 
qual  havia esquecido de fechar e lhes falou:

   - Vejam! Se olhem no espelho! - Exclamou a bela fada transformada em borboleta 
mostrando-lhes um grande espelho dourado. - Toda a beleza que possuíam desa--lhes um grande espelho dourado. - Toda a beleza que possuíam desa-
pareceu. Em breve a sua dona não mais os utilizará, pois sua graça e seu brilho 
sumiram!

    Os dois sapatinhos se olharam e se perguntaram:

- Por que brigamos?

       Sem obterem resposta, pois desconheciam a causa de tanta antipatia mútua, 
indagaram à fada:

   - O que faremos?

   - A partir de hoje – falou a fada – Viverão como irmãos. Um completando o 
outro. Serão par um do outro de verdade. Procurem se entender e respeitem a indi-
vidualidade de cada um, só assim serão felizes.

E assim eles procederam, e foram felizes para sempre.
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Escrevo para dar voz àquele que grita, para que um dia possa reler tudo que foi 
escrito pelas passagens das profundas viagens ao infinito âmago. Um coração que 
sangra, um que pulsa por amor, por felicidade, por dor, por gratidão, por ansiedade, 
por tudo que faz parte de um ciclo existencial.

Chorar pelo machucado que um remédio pode curar é pura elegância, mas 
pela dor que viera ou virá não se sabe de onde surge, como chegara ou chegará, 
não sei o porquê. Escrever com a tinta invisível da lágrima ou com o vermelho do 
sangue que circula o corpo como as larvas de um vulcão.

Vivenciar a conexão de encontrar pessoas pelos olhares que se abraçam, 
apertar as mãos sem tocá-las. Aspirar o perfume das rosas, talvez, sem tocar os 
espinhos.

Hoje, tudo à sua volta lhe pertence, amanhã nada. Nada no mar de incertezas.

Cavaleiro das noites espertas, andar a cavalo pelas ruas das gretas. Bater à 
porta de quem não abriu, talvez haja um cavalo preso que ao libertar-se saia às 
pressas pelas trilhas.

Banhar-nos-emos na chuva, viajaremos nas águas correntes dos rios, galgaremos 
nos ventos do tempo, voaremos com asas do dragão, tornaremos ar. Viramos a 
página e ficamos ao aguardo do acordar para escrever um novo dia.

Aracaju, 05 de outubro de 2020.

Fernandes, Henri.
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OLHOS DE BOTÃO, CABELOS DE ALGODÃO

                                     (Gisela Lopes Peçanha)

            — Mãe, o robô chegou! – Bradou, eufórica, a menina que mal aguentava o peso do 
pacote.

— Abre, Miuska! – Incentivou a mãe, também ululante, diante da cena de farta alegria.

E sentaram-se as duas, a rasgar o papel: tais quais duas coleguinhas infantes.

— Olha mãe...! Ela é linda!

Então surgiu (diante daqueles olhos arregalados e brilhantes), um robô feminino de 1 metro e 
trinta, com tranças e rosto perfeito.... como se humana fosse. Uma quase menininha,  nascida 
e vinda, direto da fábrica.

Era uma tarde de puro deleite. Sem irmãos para brincar, a menina tinha três robôs: o primeiro, 
falava e cantava; o segundo, andava; e, o terceiro recém-chegado, tinha a forma de uma 
garotinha (parecida com ela) que: falava, cantava, andava, e demonstrava alguma reação  
quando era tocada.  Havia sido o robô mais caro, de última geração.

E lá ficaram, por horas a fio, sentadas no tapete da imensa sala – dando tratos à bola, a fazer o 
robô funcionar. 

            Foi quando, a interromper momentaneamente o colorido deste festejo, surgiu a bisavó 
Nina. Vinha ela com seus cabelos brancos, enxergando pouco, os ossos doloridos, mas tudo 
era o preço oneroso pelos seus quase cem anos de vida... e trazia uma bandeja trepidante, com 
chá bem quente.

Fora uma grande pintora de bonecas Marioskas. Nasceu muito pobre e só conheceu o que é a 
riqueza, quando a neta mais nova casou-se com um grande magnata. Mas nada disso jamais 
lhe significou nada. 

Bisa Nina já havia presenteado Miuska com dezenas de bonecas pintadas por ela, mas a menina 
não dava o menor valor. Alegava que é muito estúpido brincar com bonecas de madeira, quando 
se pode ter um robô quase humano! E, de verdade, isso entristecia a bisa, pois, por conhecer a 
pobreza (e não ter tido brinquedos, quando infante), não compreendia esses tempos modernos. 
E vazios.

Após servir o chá, a velha senhora sentou-se em sua cadeira feita de pinho. 

— Miuska, a bisa está fazendo uma boneca linda para você! – Disse a velhinha, com os olhos 
vibrando.

— Boneca de madeira não quero, bisa... – Refutou a menina, abraçada ao robô.

— Não é de madeira não, meu amor. É de pano. 

E a menina olhou fixamente para aquela mulher enrugada, com uma expressão de puro desdém.
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–Uma boneca de pano, quando tenho bonecas que andam e falam... – Pensou.

 — Não quero, bisa. – Sentenciou, rispidamente.

A anciã levantou-se chorosa, e se encaminhou ao seu quarto. Apagou a luz, e cobriu-se.

            Passado algum tempo, percebeu um pequenino vulto na penumbra, vindo em sua 
direção. Arregalou os olhos e enxergou Miuska, diante dela.

— Bisa, quero ver a boneca de pano. – Disse, meigamente, a menina, mostrando-se arrependida. 
A senhora levantou-se e abriu o baú, pegando a boneca. Mas ainda não estava pronta. Apenas 
o corpinho estava feito.

Miuska pediu para colocar cabelos de algodão, e que os dois olhos fossem feitos com 
botões pretos: para que a boneca se parece com a bisa (que não conteve a emoção, diante da 
demonstração de farto afeto).

            A menina foi dormir em seu quarto, mas bisa trabalhou a noite toda, a fim de terminar 
de costurar a boneca e deixá-la pronta. Fez um vestidinho com um retalho que tinha sobrado 
do que ela usava, e desenhou rugas e óculos sobre o rosto de pano.

Então, saudosa, lembrou-se de sua infância e de seu pai lenhador que, amorosamente, fazia 
bonecas com talos que sobravam do eucalipto cortado. Sua mãe, costureira, ornava aqueles 
tocos com sobras de panos dos vestidos que confeccionava para as ricas damas da cidade. 

Um dia, porém – durante uma grande nevasca – todas as bonecas foram jogadas ao fogo, na 
lareira: pois toda a lenha havia acabado, e seu pai estava muito doente e precisando de calor 
– ardendo em febre. Neste dia, Nina enxergou que sua infância havia terminado. Para sempre.

            Exausta, deitou-se. Ajeitou a boneca na mesa de cabeceira, para que Miuska a visse logo 
que entrasse no quarto, quando raiasse o dia. Então, fechou as janelas de seus olhos fundos, 
mas ainda enxergando – no escuro – o sorriso da bisneta. E adormeceu, com um sorriso na 
alma.

            

            Anos depois, mais uma noite aconteceu. E, como quase sempre, era uma noite congelante. 
Miuska chegou cansada do trabalho e preparou um chá fervente, mas, antes, deu um beijo em 
seu marido (que trabalhava na mesa da sala). Logo após, foi ver a filha de cinco anos que já 
dormia: abraçada a uma boneca de pano, com olhos de botão e os cabelos de algodão – que, 
agora, já estavam bem amarelados, e faltando vários tufos.

A neve caía. A lareira aquecia. O estalar da madeira incandescente, soltava pequeníssimas 
fagulhas festeiras.  Os ponteiros do relógio batiam, trazendo a certeza de que o tempo, é o 
vento. 

E, na velha garagem da casa, junto a várias caixas de ferramentas antigas e montoeiras de 
lenha, via-se três sucatas de lata enferrujada retorcida: jogadas num canto qualquer. Que há 
muito não falavam nem cantavam, nem andavam; muito menos, tinham história ou vida. 
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A Rosa, a Morte e o Rouxinol

        Gustavo Aragão Cardoso

 

...Há quem diga que pássaros não falam, nem sentem como os humanos, muito menos depois de mortos. Não se 
assustem, amiguinhos, mas como toda regra tem exceções, eu sou a Exceção e estou aqui a duras penas para lhes contar 
uma linda, e triste história de amor...

 Numa bela manhã primaveril, estava eu cantando alegremente em meu ninho, enquanto observava as belas 
flores que cobriam o chão a perder de vista. Todas muito viçosas, coloridas, mas eis que meus olhos espertos pareciam 
ter se encantado por uma em especial. Era ela uma rosa vermelha, dentre inúmeras rosas de mesma cor, e me parecia 
que ela sentia o vento com mais graça e leveza, que exalava o mais doce perfume que se destacava entre o de todas as 
outras flores, suas folhas pareciam mais verdes, seus espinhos, macios e não me espantavam mais, sua haste, mais firme 
e elegante; de fato era ela uma flor encantadora.

 Um dia tomado de ímpeto que o sentimento de amor ou paixão nos provoca, tomei a decisão de visitá-la, numa 
tentativa de me aproximar mais.

 Passei rasteiro pelas águas do riacho e já me sentia mais charmoso, revigorado. Enchi meus pulmões com o 
mais puro ar das montanhas, endireite-me as penas com meu bico, ficando ainda mais belo só pra ver o meu amor. 
Respirei fundo e fui encontrá-la. Eis que a encontro na companhia de uma senhora que eu não conhecia. Não parecia das 
redondezas. Não tinha características comuns, conhecidas e distinguia-se de todos os seres que ali viviam. Por todas as 
regiões por onde voei, nunca encontrei ser parecido ou igual e com olhos profundíssimos de tanto mistério.

 Ao chegar fui presenteado com dois fartos sorrisos e tão diversos: um, claro e reluzente, como o sol das manhãs 
de verão, e o outro tão belo e misterioso como uma lua cheia em noite de inverno.

 ― Bom-dia, Rosa! Bom-dia, senhora! ― Cumprimentei-as.

 ― Bom-dia, Rouxinol! ― Responderam-me suavemente numa só voz.

 ― Como está bonito hoje, Rouxinol! Para onde vai tão charmoso? ― Rosa me perguntou ainda mais vermelha 
de tanta timidez, olhos baixos e sorriso amarelado de vergonha.

 ― Vesti-me assim para você, para receber em troca seus olhos sorridentes e seu sorriso doce como seu perfume.

 ― Assim deixa-me sem jeito. Ainda mais na frente das visitas. ― Disse-me Rosa envergonhada, repreendendo-
me.

   ― Oh, sim, perdoe-me, senhora. Nem me apresentei...Como sou distraído. Chamo- -me Rouxinol. E a senhora? 
― perguntei-lhe meio sem graça.

 ― Sem problemas, meu querido pássaro. Acho que já o conheço há um bom tempo. É sempre muito charmoso 
e canta como poucos. ― Falou-me a Morte encantada por me conhecer mais de perto.

 ― Esta é a Morte, doce Rouxinol. Conheci-a hoje pela manhã quando formou-se um imenso burburinho na 
plantação das margaridas, por causa da morte de uma das mais antigas e sábias daquelas flores. Minha mãe a conhecia, 
foram amigas de infância. ― Rosa me esclareceu.
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 ― Uuuh... ― Arrepiei-me inteiro, comovido com a notícia. 

 A Rosa, então, relembra, pensativa:

― Estávamos aqui conversando sobre esse tipo de coisa... A vida é interessante, não é? Estamos todos aqui 
reunidos, conversando, alegres... E de repente não estamos mais... Alguém parte para o desconhecido.

― Todos os seres vivos são assim mesmo, tão frágeis como uma bola de sabão, apesar de acreditarem que são 
os donos do mundo; onipotentes. Eles nascem, desenvolvem--se e caminham dia após dia para a morte, única certeza 
que lhes resta. Geralmente estou com vocês desde o primeiro dia em que recebem o dom da vida. Caso aconteça algum 
acidente grave ou contraiam uma doença que não suportem, sempre estarei lá, vigilante, para acolhê-los em meus 
braços. ― Diz serenamente a Morte. ― Apesar de que nem sempre sou bem-recebida. ― Sorri, simpática.

― Dizem que, quando morremos, viramos sementes. ― Disse a Rosa.

― Já ouvi dizer também que quando morremos, vamos para a mais alta nuvem e ficamos de lá observando tudo 
que acontece aqui embaixo. Meu vô dizia que de lá de cima a gente ia poder ver todo mundo tão pequenininho que ia 
parecer uma colônia de formiguinhas. Se é que é assim, vou ficar faminto! ― Eu disse em tom descontraído. 

― E vai virar tamanduá, é?! ― zombou a Morte.

A Rosa e a Morte caíram na gargalhada.

― Acho melhor pararmos de falar nessas coisas. A dona Coruja, sábia como ela só, sempre diz: “Uh, uh, os 
pensamentos e as palavras carregam um poder que desconhecemos.”. ― Falei, temeroso.

― Não é preciso ter medo de mim, querido Rouxinol, sou parte da vida, sou a conseqüência natural da vida. E 
não sou tão feia assim. Não há nada mais certo na vida de todos os seres que vivem do que o dia em que se encontrarão 
comigo. ―Disse-me sabiamente a Morte. 

― Já ouvi também, enquanto voava sobre uma comunidade indígena, dois indiozinhos dizendo que o pajé havia 
se tornado uma estrela da Constelação da Ursa Maior. Acabei sorrindo e piando tão alto que fui visto quase atingido 
por flechas que atiraram em minha direção, quase viro churrasco! ― Relembrei a situação com entusiasmo, parecia 
vivenciá-la novamente. 

A Rosa e a Morte tornaram a cair na gargalhada.

― Vocês riem, é porque não aconteceu com vocês... ― De súbito, senti-me estranho. Senti um aperto no peito. E 
saí voando sem sequer me despedi delas, que possivelmente julgaram-me indelicado e ficaram atônitas de preocupação 
com a minha atitude repentina.

Recolhi-me num ninho no alto da montanha que ficava de frente para o mar. Fui lá para refletir. Sentia-me 
estranho há alguns dias, mas não sabia o porquê. Ao mesmo tempo em que estava feliz para me entregar ao amor, sentia 
que algo de estranha sensação me tomava por vezes. 

“Será que tudo começou após a conversa que tive com a dona Coruja? Falei-lhe abertamente sobre o que estava 
sentindo pela Rosa. E ela me disse:

― Uh! Uh! Meu querido Rouxinol, como poderão dois seres de naturezas tão diferentes se amarem  de modo 
pleno. Você é um ser do ar e ela é da terra. Não vejo possibilidades nisso. Uh! Uh! Não quero que sofra, mas a dona 
Andorinha me falou que sou do beija-flor, pássaro mais próximo das flores, que a Rosa é uma flor muito querida de 
todos... Uh! Uh! E que a mãe dela estava querendo cazá-la com um cravo bem-sucedido de plantações vizinhas. Uh! 
Dizem as abelhinhas, aquelas que adoram um zum zum zum, que não deu  muito certo, porque o Cravo acabou brigando 
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com a Rosa, debaixo de uma sacada, disseram-me que o Cravo saiu ferido e a Rosa despetalada.Coitada da Rosa!Uh! 
Uh! ― Pra senhora ver, dona Coruja, o mais importante é que exista o amor, independentemente da natureza de cada um. 
Eu sei que mesmo eu sendo do ar e ela da terra, eu poderia fazê-la muito feliz! ― Disse-lhe com firmeza.

―É, meu querido, uh! agora diz a dona Rã que quem anda cercando a Rosa é o senhor Girassol, forte, belo, 
muito bem-humorado... Uh! ― Alertou-me a dona Coruja.

― É forte, belo e bem-humorado, mas não canta como eu. E a beleza é algo que não se julga em uma direção. 
A senhora pode achá-lo bonito, e ela não. Vai ver ela me acha mais bonito e charmoso. ― Retruquei não me dando por 
vencido.

― Sim. Isso é verdade. Uh! ― Concordou dona Coruja.”

 Arrepiei-me novamente como se estivesse voltando à realidade. Logo deparei-me com a Morte ao meu lado. 
Estava como um analista, parecia ouvir meus pensamentos, atenciosamente, absorvia minhas lembranças deliciosamente.

― Que susto! A senhora está aí há bastante tempo? ― Questionei  meio assustado.

― Estou sempre com vocês. Vocês são tão engraçados... ― Retrucou com um sorriso suave.

― Como assim? ― Perguntei.

― Digo com relação ao modo como encaram a vida e a morte, euzinha aqui. 

― É?! Acredito que não sou somente eu, mas outros também acham-na tão estranha e misteriosa... A senhora 
nos assusta, aparece de repente e nem avisa. Outras vezes vem devagarinho como anunciando a chegada fatal-triunfante. 
E para onde nos leva? Nunca diz... ― Questionei.

Reinou o silêncio.

― Vejo de cima da copa das árvores por onde passo inúmeras relações. Há uns três anos estava treinando os 
meus cantos matinais quando percebi a alegria de mãos dadas com as crianças brincando de ciranda na praça, brincavam 
juntas também de pega-pega, comiam algodão doce, maçã do amor, tomavam sorvetes e lambuzavam-se de chocolates 
e balas sortidas. Tempos após, já noutra árvore, vi a beleza do amor que se manifestava num casal de sapinhos que 
trocavam juras de amor, no carinho dado ao gato pelo seu dono e no carinho trocado por um casal de namorados. Depois 
de mais alguns dias vi a tristeza nos olhos de um cachorro vira-lata, faminto, assim como a de um menino que pedia no 
farol um prato de esperança e comida...

― É, meu querido Rouxinol, viver é estar em contato com essas tantas diferenças. É experimentar cada 
sentimento, cada emoção...

― Desculpe-me, mas não quero mais falar sobre essas coisas. Entristeço-me.

― As tristezas, assim como as alegrias são importantes para se viver, fazem parte da vida. ― Disse-me a Morte.

― Pode até fazer parte. Mas para mim já chega! ― Cantei um dos meus mais belos cantos matinais, que acredito 
pôde ser ouvido lá pelas bandas do horizonte. ― Vou ao encontro do meu amor, pois perto dela sou feliz e inteiro...

― Não vá! ― Gritou-me a Morte como a querer me alertar de algo.

Fui em disparada ao encontro de Rosa, chegando lá a encontrei ao lado do senhor Girassol, que investia todo seu 
charme sobre ela. Não me agüentei em mim de tanta tristeza e fiquei ao longe observando os gestos dos dois e tentando 
ouvir sobre o que conversavam.
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― Serás a noiva mais bela de todas que já se viu e ouviu falar. Cobrirei-te das mais belas gotas de orvalho de 
manhãs mornas e taciturnas. ― Dizia o senhor Girassol. E eu me contorcia tamanha era a dor atinada pelo meu ciúme. 

Saí dali para não mais ouvir, pois cada palavra ouvida era pedra atirada em meu coração. Minha alma de pássaro 
ferido gemia de dor de amor.

Recolhi-me próximo ao riacho debaixo de uma frondosa árvore. A dor que há dias me tomava de súbito e em 
silêncio parecia milhões de vezes maior. Entre o abrir e o fechar lânguido de olhos, vi a Morte serena do meu lado.  
Ali dei o meu último suspiro e pela última vez senti-me quente pelo calor da vida, e pela última vez senti a batida do 
meu coração, agora inerte. Restou-me ali meu corpo e minhas penas vazias de sentido, vazios de mim e eu em silêncio 
profundo. 

Brotou-me uma lágrima, expelida pelo olho esquerdo, do cansaço que tinha condensado em mim. A Morte 
amiga carregou-me em seus braços, deu-me a calma precisada e me fez de sopro e leveza, ainda pleno de sentidos.

A Morte disse-me tempos depois que Rosa vivia feliz ao lado do seu digníssimo esposo, o senhor Girassol, e 
que teve com ele rosas-meninas tão belas quanto ela. Nada respondi-lhe, fiquei em profundo silêncio e cantei cantos de 
saudade, pois mesmo estando morto a amo com toda intensidade.

A Morte olhou-me nos olhos e quase entristeceu-se, mas logo deu-se por resignada, já que se tratava do curso 
natural da vida.

Ao meu amor, digníssimo amor, o meu canto de saudade.

Assinado: Rouxinol.
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PERCEPÇÕES SOBRE AMOR E ÓDIO

Iêda Chaves Freitas

Um certo dia, estando reunida com amigos, surgiu, em determinado momento, 
assunto relacionado com a separação de casais. A partir daí, amor e ódio passaram 
a ser o mote da discussão. Obviamente, como o tema é instigante, rendeu boa 
discussão naquela noite, e até os mais tímidos admitiram que o amor é o sentimento 
mais nobre que existe, e que o ódio, por outro lado, não é tão simples de argumentá-
lo.

Na minha percepção, aquele que não ama a si próprio, não tem capacidade para 
amar o outro, assim como acredito que o amor requer que se cultive sua essência. 
Se é amor materno, a doação está presente, mas não sufoca; já o amor fraterno 
exige respeito às diferenças; o amor conjugal requer reciprocidade de carinho e 
afeto, cumplicidade e confiança, atitudes que, sem eles, o amor vai se esvaindo, 
acabando por se transformar em amizade, em alguns casos, mas pode, perfeitamente, 
deteriorar-se e enveredar por caminhos danosos.

Durante a discussão surgiram frases clichês como: “Amor e ódio são duas faces da 
mesma moeda”; “O amor caminha junto com o ódio”. Mas, o que ficou claro, para 
todos os envolvidos, é que o amor, além de exigir atitudes, é um sentimento que 
ensina a tomar decisões, de fazer escolhas. Foi com base nesse entendimento que 
aprendi, na prática, a cultivar o amor e me desvencilhar do ódio. Convivi com a 
dor de uma grande desilusão amorosa - mas, quem não a teve um dia? - e, a partir 
daquela experiência, escolhi um estilo de vida que pudesse me levar a ser feliz, 
amar, ser livre e leve. Por que me prender em amarras ou carregar mágoas que 
pesem em meus ombros? 

Quando fiz a escolha por uma vida feliz, optei por não atrair sofrimentos, além 
daqueles que a vida coloca na nossa bagagem, mesmo sem estar no check list de 
nossas viagens. E, assim, tenho conduzido a turnê de minha vida, independentemente 
de momentos de tristeza ou de dor, mantendo-me leve, pois a felicidade atrai o 
bem e pessoas boas a nossa volta, diferentemente do sofrimento que só causa dó, 
justamente aquilo que não quero que sintam por mim.

Após horas de discussão surgiram outros aspectos relacionados ao tema separação: 
o ciúme e a traição como causas do ódio. Para defender o ódio foi chamada a 
atenção para a reação em forma de uma raiva cega; da cólera que encobre os feitiços 
do amor e realça emoções do tipo: medo, insegurança, desespero. É fato. Mas, e 
depois de tirar as vendas do amor? De descobrir que o amor ainda está lá? Quando 
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o ódio permanece e quando ele vai embora? 

Pareceu consenso que o amor e o ódio são sentimentos que já nascem com a gente. 
Podemos sentir, e sentimos, com toda certeza, o amor com mais facilidade e, o 
ódio, cada vez que somos contrariados naquilo que não queremos aceitar do outro. 
Despertou-se também para o fato de que o ódio se apresenta de muitas formas, 
às vezes até disfarçado, no entanto, no seu cerne está a hostilidade, o desprezo, a 
obsessão por ferir e magoar alguém. De certo, não é um sentimento que se deve 
querer, nem para si, nem para ninguém.

Daí me veio a lembrança de certa vez, ainda quando criança, ouvi minha mãe 
dizer: A indiferença causa arrepios, pois é sinal de que você não se incomoda com 
o outro, nem tampouco o despreza, apenas o ignora. Portanto, o sofrimento para 
quem é negado importar-se, é maior que o ódio. Ufa! Odiar ou ficar indiferente? 
Eis a questão.

Todos ali foram unânimes em reconhecer a existência de pessoas que ao se sentirem 
preteridas por quem as amavam, logicamente em acabando o amor, chegam a odiá-
las. Aí, neste ponto, eu intervi. Como assim? – perguntei. E, antes da resposta, 
completei: O amor não se mendiga e nem aceita humilhação. Ódio é opção por não 
perdoar.

Particularmente, prefiro encarar o ódio como um sentimento de mão única, que só 
tem mão dupla se encontrar cumplicidade, assim como é no amor. Senão vejamos: 
se uma pessoa teve razões para me odiar, e se eu aceitar a provocação, corro o 
risco dessa hostilidade acabar sobressaindo e provocando, em mim, emoções de 
diferentes tipos, entre eles, a tristeza, a angústia, a ansiedade e até o descontrole 
e a irritabilidade a cada vez que eu me encontre com essa pessoa. Então, para não 
cair em tentação decido, simplesmente, ignorá-la. É uma questão de escolha não 
querer dar poder ao outro.

Ora, penso eu: assim é melhor eu não aceitar que o ódio me domine e, sim, eu é 
que tenho de dominá-lo, não o aceitando. Ao não experimentar a vingança contra 
a pessoa que me causou ressentimento e, simplesmente, ser-lhe indiferente, não 
serei eu a mergulhar em amarguras, mas quem me quer ver sofrer. Deixo para a 
outra pessoa o ônus de sofrer sozinha com a sua desventura.

Sinceramente, por decisão, não quero transformar minha vida em um caos, 
sentindo desprezo, sendo hostil, ou seja, tendo ódio por alguém, prefiro trabalhar 
minhas emoções para que não aceitem provocações que me tirem do eixo, do meu 
equilíbrio. Não que queira ser “boazinha”, espero que todos respeitem o estilo que 
escolhi. “Fiz a opção de viver por amor, não sofrer por falta de amor”. 
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Diante de minha insistência no amor, e não no ódio, perguntaram-me: - Mas, você 
já se apaixonou? Claro que sim, foi a minha resposta. – E já sofreu por amor? Sim, 
também. E por ciúmes? Sim. E, óbvio, fui bombardeada para que eu confirmasse 
que, nesses casos, odiei quando a paixão acabou, quando o amor de minha vida 
me traiu, quando sofri por decepções. Mas, e daí? Foi exatamente por isso que 
aprendi a não fazer do meu amor uma competição de quem ganhou ou de quem 
perdeu. Minha opção foi pelo meu amor por mim mesma. Foi a escolha com a qual 
conquistei minha liberdade.

Fui mais adiante, não para convencer ninguém, mas para explicar minha opção, 
cuja tomada de decisão levou um tempo, sendo preciso adquirir domínio sobre as 
emoções, fazer escolhas pelo que me faz bem, pelo que posso e quero dividir e, 
confesso, compartilhar o amor é muito mais legal, pois me deixa leve e solta, e até 
vaidosa por me perceber mais sábia. 

Enfim, aquela prosa foi boa para todos, permitiu a cada um dizer como percebe e 
sente o amor e o ódio, assim como, no final, venceu o amor, sem disputas e boas 
doses de alegrias.

Mas, ainda para justificar minha opção por não querer odiar e, sutilmente, amar 
cada vez melhor, um dia desses o meu neto mais velho disse: “Vovó, amo você, 
porque você me ama, mas não me sufoca”. Ouvir isso de um menino de 12 anos me 
deu a convicção que fiz a escolha certa. O amor é, realmente, essencial e sublime.

Nesses tempos de priorização das relações virtuais, tenho observado a falta de amor, 
ao mesmo tempo em que se amplia a socialização do ódio por vários meios e em 
todas as escalas sociais. Percebe-se, assim, que há ódio na política, que não há mais 
empatia entre as pessoas, que há ódio nas discriminações raciais, homofobias, etc... 
Chama-me a atenção, a indiferença de todos nós sobre as desigualdades sociais, 
que podem ser causa e consequência do aumento da violência na sociedade.

Percebe-se, no dia a dia, a ampliação do ódio em razão dos registros oficiais no 
número de assassinatos, pela crescente taxa de feminicídio, pelas muitas vidas 
ceifadas por motivos torpes, cuja explicação só pode estar na falta de amor e na 
expressão do ódio.

Há que se encontrar explicações para tamanha falta de interesse pelo bem comum. 
Isso sim, chamo de indiferença. A sociedade passou a não ver o outro, a tornar 
parcela significativa da sociedade literalmente invisível, soma zero para influenciar 
mudanças no nosso comportamento, de modo que se possa ressignificar o amor e 
encarar o ódio apenas como uma emoção passageira, sem consequências danosas 
para a vida.
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Concluo com o seguinte pensamento:

“Sem amor por si mesmo, o amor pelos outros também não é possível. O ódio por 
si mesmo é exatamente idêntico ao flagrante egoísmo e, no final, conduz ao mesmo 
isolamento cruel e ao desespero”. (Hermann Hesse).

Iêda Maria Araújo Chaves Freitas, natural de Portalegre – RN, é professora (aposentada) pela Universidade 
do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Economista, mestre em Administração e doutora em Engenharia 
de Produção. Tem artigos e livros publicados, sendo um livro de Crônicas “Nas Entrelinhas da Vida” (Sarau 
das Letras, 2020); escreve para Antologias e é coautora no livro Verso e Prosa – Poesia na escola (Editora 
Palavra é Arte, 2020). Reside em Florianópolis -SC.
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ANA, A AUTORIDADE

      Iêda Chaves Freitas

Enquanto autoridade da área educacional, Ana um dia foi convidada para 
fazer uma palestra para merendeiras de escolas públicas, cujo tema era “O papel 
da merendeira na escola”. Ana aceitou o convite, após fazer algumas exigências: 
que o lugar não tivesse palco, já que ela queria ficar no mesmo nível do público-
alvo; microfone sem fio, para circular entre as pessoas enquanto falava e que os 
participantes tivessem crachás com os respectivos nomes, para uma comunicação 
efetiva. Exigências aceitas, Ana chegou ao local, no dia e horário do evento. Eram 
quase duzentas pessoas (havia, também, homens merendeiros).

Plateia formada, feita a abertura do evento, Ana iniciou a sua apresentação. 
(Re)apresentou-se como uma dona de casa e mãe, além de professora. A intenção 
era diminuir a formalidade. Cuidou de falar com um vocabulário acessível ao nível 
de formação daqueles profissionais. Não usou recursos tecnológicos, pois não 
queria constranger aqueles que podiam ter dificuldades para ler ou enxergar. 

Ana começou sua fala realçando o papel de cada um na sociedade, 
independentemente da posição social ou função que a ocupe. Escolheu exemplos 
pontuais, tipo: de como as merendeiras deviam se relacionar com os alunos, o modo 
de tratá-los com educação e afeto, que é, de fato, o que mais as crianças precisam, 
já que muitas delas são carentes de cuidados, atenção e carinho em suas próprias 
casas. E elas concordavam com aquela constatação. Ana aproveitou para realçar 
a função nobre que elas exerciam no processo educacional daqueles pequenos e, 
assim como os professores, a relação de amizade entre eles seriam lembradas, 
quando os meninos e meninas se formassem. Com certeza alguns voltariam para 
agradecer e abraçá-los.

Com o transcorrer da palestra, Ana foi percebendo a surpresa expressa nos 
olhares daqueles servidores, que não imaginavam serem elas mais do que apenas 
funcionárias que faziam merenda escolar, já que era assim que elas se viam, isto, 
um reflexo de como a maioria das famílias, professores, gestores educacionais e a 
sociedade em geral os vê. 

Ana, com sua experiência, introduziu, no meio da palestra, uma história 
(engraçada e irônica) que havia acontecido com ela na Faculdade. Era uma forma 
de descontrair o ambiente. O que ela não esperava era a reação daquelas pessoas 
simples, que riram tanto, que a comoveu ao ponto de embargar-lhe a voz. Aquela 
explosão de risos soou como se tivessem ouvido uma boa piada de humor. Diante 
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daquilo tudo, ela refletiu: Como ela, ali na condição de autoridade, foi capaz 
de provocar aquele momento de alegria e descontração, já que estavam ali para 
aprender e, mais ainda, “obrigadas” em razão de seus empregos?

O bom foi ver tudo isso revertido no interesse de eles quererem continuar 
com a palestra, por isso que o intervalo foi curto. Ana, a autoridade, tornou-se 
amiga daqueles simples merendeiros e, muitas vezes, pode abraçá-los quando os 
encontrava pelos caminhos da vida. Uma mensagem foi deixada: somos iguais 
como pessoas, apenas indivíduos diferentes.

Iêda Maria Araújo Chaves Freitas, natural de Portalegre – RN, é professora (aposentada) pela Universidade 
do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Economista, mestre em Administração e doutora em Engenharia 
de Produção. Tem artigos e livros publicados, sendo um livro de Crônicas “Nas Entrelinhas da Vida” (Sarau 
das Letras, 2020); escreve para Antologias e é coautora no livro Verso e Prosa – Poesia na escola (Editora 
Palavra é Arte, 2020). Reside em Florianópolis -SC.
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DENTE POR DENTE – Jonatan Magella

Boletim de ocorrência

Autora: mulher          Idade: 75

Comparece nesta unidade policial a comunicante Maria Teresa, relatando que estava em seu quarto, dormindo 
tranquilamente na cama de casal, satisfeita por ter passado a noite vendo as pegadinhas do Silvio Santos com o 
marido. Que por volta das duas da madrugada viu um homem de cútis branca e magricela adentrar ao banheiro 
de sua residência. Que o homem furtou sua prótese dentária do interior de um copo com água. Que a prótese 
dentária possuía dois caninos de ouro. Que a comunicante precisa da prótese dentária para a mastigação de 
alimentos sólidos, sobretudo churrasco. 

****************************************

Boletim de ocorrência

Autora: mulher    idade: 75

Comparece nesta unidade policial a comunicante Maria Teresa relatando que, além de sua prótese dentária ainda 
não ter sido encontrada, o marido também desapareceu. Que ele foi visto pela última vez, coincidentemente, 
no dia do sumiço da prótese. Que ele passou a tarde jogando damas com os amigos. Que em casa riu como 
nunca das pegadinhas do Silvio Santos. Que ela sente saudade dele, muita.

****************************************

Boletim de ocorrência

Autora: mulher   idade: 76

A comunicante relata que, após 1 ano, está desconfiada do sumiço concomitante de marido e prótese dentária 
na mesma noite. Que a cútis branca do marido é muito semelhante à do ladrão. Que ele andava reclamando de 
falta de dinheiro e a prótese possuía dois caninos de ouro. Que ela não se importa NEM UM POUCO com a 
cara de puto do escrevente em datilografar suas queixas. Que a caixa alta anterior foi uma ordem dela. Que ela 
se desculpa pela agressividade no tom de voz, deve ser abstinência de churrasco. 

****************************************

Boletim de ocorrência

Autora: mulher   idade: 77

A comunicante relata que não aguenta mais viver de sopa e que as pegadinhas do Sílvio Santos, sem o marido, 
não têm graça nenhuma.

****************************************

Boletim de ocorrência

Autora: mulher Idade 78

A comunicante Maria Teresa registra queixa contra a incompetência desta delegacia. Que o faz por puro 
desespero. Que alguém, pelo amor de Deus, a ajude a comer e amar outra vez.

****************************************
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Boletim de ocorrência

Autora: mulher   Idade: 79

Comparece nesta unidade policial Maria Teresa retirando queixa-crime. A comunicante relata que, devido à 
ineficiência da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a própria acordou um dia desses cansada de esperar 
as investigações. Que caminhou pela cidade colando cartazes de procura-se. Que os cartazes eram duplos. Que 
metade dos cartazes buscava o marido e a outra metade procurava pela prótese dentária. Que entre um poste 
e outro viu um jogo de damas numa praça. Que lembrou que o marido adorava sair pra jogar damas na praça. 
Que se aproximou e reconheceu o marido como um dos jogadores. Que o marido havia vencido uma partida. 
Que a vitória lhe fez sorrir. Que o sorriso mostrou dois caninos de ouro. Que um bando de meretrizes lhe 
cercava. Que as meretrizes provavelmente lhe cercavam devido ao ouro da prótese, já que ele era impotente 
há duas décadas. Que se aproximou um pouco mais e o flagrou mastigando amendoins. Que ela considera um 
absurdo gastar uma prótese cara com oleaginosas. Que isso foi a gota d’água. Que com um golpe só quebrou 
a prótese. Que a cútis branca do marido ficou um pouco arroxeada. Que foi pra casa sem marido e sem dentes. 
Que chorou uns dias. Que percebeu que as pegadinhas do Silvio Santos não tinham graça nenhuma. Que ela 
ria apenas para agradar o canalha. Que ela desligou a TV. Que ela aprendeu a conviver com o silêncio. Que ela 
descobriu como fazer sopa sabor churrasco. Que ela voltou a sorrir.
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Ariane Sofia, Sandra, Alessandra, Maria Adriana...1 

Naquele dia, já como há algum tempo, ele sentiu-se novamente diferente. 
Suas indagações e algumas possíveis certezas o incomodavam de tal forma que, 
às vezes, tiravam-lhe o sono. Talvez precisasse pensar; tentar entender o que se 
passava... Mas ele não tinha tempo para isso e assim o fez: continuou sua jornada. 
Depois de dar um “oi” doído para uma de suas razões, ele pegou o bonde. E sentou-
se em um dos assentos do lado do corredor. 

De repente, viu a silhueta de um corpo se aproximando. Era uma mulher, 
não muito alta. Mas jovem, disso ele soube, logo ao ver o sorriso dela e a alegria 
com que carregava a nova vida em seu ventre. Ele, não muito educado, talvez, 
perguntou-lhe se queria sentar, ao que ela prontamente assentiu. E assim ficaram. 
Não por muito tempo. 

Era fato inegável que o mistério da vida sempre o fascinou. Negar isso seria 
como acreditar que os peixes têm unhas... E dedos. Perguntou-lhe sobre a criança:

– Menino? – embora ele não soubesse o porquê da pergunta (aliás, porque 
tudo precisa de um “porque”?).

 – Não, menina.

E pronto. Acabou? Não. Ela começou a falar sobre quase tudo. A criança... O 
nome seria lindo, uma homenagem dela e da tia da futura bebê; sobre como hoje em 
dia a vida é complicada e que a cidade é violenta... Sim, ela tinha vindo do interior, 
os pais moravam agora na cidade... e como quase tem tudo tem um começo... ao 
chegarem na estação, como iam para o mesmo lugar, continuaram conversando...

Engraçado. Ela conheceu o pai de suas filhas (ela tinha outra filha, agora com 
cinco anos) meio que por acaso – o acaso e seu misterioso agir... – em uma de suas 
idas ao comércio. Na fome, decidiu comprar um lanche... e pareceu se interessar 
pelo varão que ali vendia. E disse:

– Minha irmã quer arranjar um namorado pra mim.... 

1  José Domingos Angelo Santos é graduado em Letras Português pela UFS e mestrando em Letras pela mesma uni-
versidade. De quando em quando rascunha pensamentos soltos, aos quais aqui e acolá possuem traços de poesia.
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– Namore comigo e não vai se arrepender, disse ele. 

E assim começou a história dela que, segundo acreditava, foi, como dizem, 
“amor à primeira vista”... Ele ouviu pacientemente. O curioso era o brilho em 
seus olhos e, enquanto ela falava, vez ou outra ele dizia algo... estava cansado... 
e há muito que sequer se preocupava em pensar em coisas desse tipo... no amor? 
Está apaixonado já não era complicado o bastante? Seria a linguagem capaz de 
descrever e explicar um sentimento? Ele pensava que não. Mas nos olhos dela... 
havia algo... ela não parecia se preocupar com os olhares e comentários furtivos 
das pessoas ao seu redor... E sentia tanto orgulho do homem com quem vivia...

E ela contou-lhe sua história. Seus medos, receios, problemas, preocupações, 
vitórias. E foi se despindo, lentamente. No próximo bonde, ele preferiu acreditar 
que as pessoas iriam ser mais gentis. E um rapaz o foi. E a criança pôde viajar 
sossegada no ventre materno. E conversaram... muito... ele mais ouvia... Alessandra, 
bálsamo para teus ferimentos e acalanto para teu espírito... descanse bem. 

E lá se foi ele, na insignificância do seu ser, pensando, talvez, em se algum 
dia poderia ser para alguém o que um alguém era para ela, ou ela, ou aquela outra, 
enquanto isso, na chuva fina e fria que caía, ele foi sumindo, na escuridão... se 
sentindo diferente, com uma pequena luz, agora, mais viva, em seus pensamentos... 
um meio passo, depois outro... o som abafado dos tênis sobre o asfalto frio... puf, 
puf...

José Ângelo
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Nós e nós. 

       Como não nos valorizarmos se a única pessoa que nos acompanha o tempo 
todo somos nós mesmos? Como não nos amarmos se a vida nos coloca frente a 
frente conosco? Como não termos a consciência de que somos   a diferença na 
visão do outro, mas, para sermos aceitos, devemos nos enquadrar? Então, não há 
como fingirmos esquecer que somos partes de um retalho de outras histórias e 
somos histórias de outros retalhos também? Não há! Nossa vida é o resultado de 
tudo o que vivemos, fazemos e presenciamos, e nem tudo tem resposta. A vida é 
tão coletiva e tão solitária quanto a roda-gigante. Por isso, os nossos monólogos 
são tão importantes quanto os diálogos que fazemos diariamente. 

      Nossa vida é baseada na consciência da diferença. Essa diferença nos faz 
buscarmos ser iguais, tornando-nos peças nada raras de um jogo de cartas já 
marcado. Eis a dificuldade de sair desse jogo: fora dele, não há outras cartas que 
se encaixem. Frente a frente conosco, percebemos nossa singularidade perdida 
quando estamos com os outros, mas, longe deles,  somos cartas únicas, mas 
solitárias, desencaixadas de um jogo perverso construído pela sociedade que busca 
equalizar, desmerecer qualquer falta de encaixe. Não valorizarmos a nossa presença 
é abrirmos mão do prazer de nos encantarmos conosco. O outro é ausência quase o 
tempo todo, mas nós não, afinal, somos nossos companheiros mais importantes no 
nosso próprio jogo de cartas. Marcamos as outras cartas, escolhemo-nas mudamo-
nas de lugar, jogamo-nas fora. É a regra do jogo chamada independência. Como 
não valorizarmos quem somos, não é? 

José Miguell Yann. 
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A boneca de louça

A boneca, camponesa na sua ocupação principal e integrante do rancho folclórico da sua 
aldeia, de louça adornada em vestido branco, verde e diversas tonalidades de rosa, escolhido 
para o modelo de escultura no propósito de ser o oficial do folclore ambiente, chamou seu 
branco canídeo para integrar retrato a ser esculpido e pintado como oficial, parecendo dançar 
para ele ao que iria perdurar como imagem no certo pelo tempo fora. Desse modo, em 
modelo de louça, boneca e cão tinham sorriso pronto no sempre de ocasião para quem os 
podia ver e apreciar, o que começou a verificar-se há cerca de sessenta anos. Seu primeiro 
acolhimento foi numa residência de grandes dimensões no lugar de Parede, com vista para 
a ferroviária linha e de jardins bem resguardada no acesso à vivenda branca e verde com 
pequenos tijolos no acabamento complementar das paredes, apenas as mais próximas do chão 
ajardinado que não até ao topo em dois repletos pisos de áreas bem generosas. Apesar de 
grandes salas, quartos, biblioteca, sala de costura, corredores que mais pareciam adicionais 
divisões, a boneca e seu fiel amigo estiveram cerca de uma dezena de anos pela churrasqueira, 
a todos visitantes sorrindo, no mais das vezes quem por lá habitava: casal de idade, já sem 
os dois crescidos filhos por companhia, morando em paragens outras, ao invés de jardineiro, 
empregada doméstica, também nas funções de cozinheira e sua amiga costureira ali vivendo. 
Estaria a personagem deste enredo descansando por tal espaço de refeição para que as pratas 
das zonas mais nobres da casa não a invejassem pelo seu traje de folclore tão característico. 
Mas isso é apenas suposição do presente, visto no recordar de gerações passadas não haver 
registo de semelhantes intenções por quem no seu perfeito direito. Certo dia, volvidos dez 
anos, senhora dona da vivenda ofertou à sua empregada a boneca de conto este e lá foi esta 
sempre acompanhada, no recurso de táxi até Porto Salvo, onde ficava a própria habitação, 
uma casa de primeiro andar numa vivenda. Ainda hoje, a casa amarela pode ser vista por 
quem saiba onde a mesma se edifica, inserida em bairro de grande tranquilidade. Continuaria, 
a exemplo dos momentos anteriores, bem segura ou não tivesse a seu lado, protecção de seu 
amigo, o rafeiro branco. Mas a estadia foi curta, apenas seis meses, pois que nova casa no 
paciente estado de espera, aguardava como definitiva pelo verbo transferir, para si com o que 
havia no tudo, em Oeiras. Houve ajuda de transporte oficial, ainda que não no previsto inicial 
dia motivado por curiosa bastante embaraçosa avaria, até esse novo apartamento igualmente 
assente em zona sossegada, acolhendo no seguinte dia ao agendado em prévio, mudança toda 
incluindo o par de louça no então para terceira residência. Uma vez por aí, seu poiso feito 
conheceu distintas vistas, algumas de horizonte por rio ou até mar, pela justificação do ponto 
de foz mesmo defronte acenar desde sul enquadramento, com ou sem navios passando. Assim, 
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foi pela sala comum ou quarto, ambos virados para envolvência de mais raios solares do que 
na restante habitação que eles mais tempo estiveram, não sem adicional paragem no comprido 
e largo corredor. De permeio, com as presenças traquinas de crianças, duas na precisão de 
enredo, o pobre rafeiro de louça viu serem-lhe subtraídas as constantes orelhas, ainda por cima 
ambas, embora em ocasiões distintas, o que resultou no aspecto que nos dias hoje perdura. 
Um dos jovens de então, o dos tais momentos infelizes para o canídeo, ficou como afilhado 
da costureira, a que residia na casa espaçosa da localidade nomeada como Parede. Ela não 
chegou a ver o resultado daquela acção, mas decerto não aprovaria, pois que escultura essa, 
era e continua sendo uma obra de arte, a qual no instante presente e já com seis dezenas de 
anos repousa em museu divisão, que a casa reservou em especial como acolhedor espaço junto 
de outras preciosidades ou raras curiosidades. Deste modo, continua ela, a boneca sob o olhar 
atento do cão na sua ainda tonalidade branca, não se devendo esquecer algumas manchas 
castanhas no seu dorso, percebendo-se como que dançando para ele e dando as boas-vindas 
por ambos, pela sua aldeia, mais folclore de então geração sua que ainda perdura, em sorriso 
genuíno e pleno de sinceridade.

Luís Amorim

Oeiras, Portugal
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Las puertas invisibles del tiempo

(cuento)

Márcia Batista Ramos

Las jícaras seguían sobre la mesa una hora después del té. El queque de naranja, estaba cubierto 
y el azucarero tapado. Las gradas invitando a ver lo que pasó en el otro piso. Ni un sonido en 
el comedor, allí donde los años se hicieron muchos y los niños se hicieron grandes, soplando 
la vela sobre la torta a cada cumpleaños. Sus alas largas, los llevaron a otros cielos. En los 
vértices del tiempo la sonrisa de la vida, la alegría por ser y estar. Las horas endulzadas con 
aroma de chocolate y el eco de la algarabía de repente, no más que de repente transformado 
en silencio.

Silencio, silencio, silencio… El silencio profundo que experimentas a cada día y subes el 
volumen de la música para tratar de espantarlo y él no se va, solamente se hace más y más 
grande… hasta que explota y grita. Entonces apagas la música y sales. Vas por cigarrillos o 
por un café. Vas en búsqueda del ruido del mundo, para no escuchar tu silencio… Sientas 
en una mesa y miras, sin ver a los transeúntes. Miras detenidamente, la mujer bella que se 
acerca y pasa. No la ves. Lees el periódico del día y te olvidas del silencio que te persigue. 
Simplemente, no dejas que te persiga, lo adoptas como tuyo. ¿Y qué?

Una melancolía escuálida quiere lamer tu mano… mi mano.

Pasamos una puerta invisible del tiempo y nos pusimos a caminar por la playa antes que 
amanezca, con vestimentas blanca como el rocío, como las verdades en busca del sol… La 
arena nunca fue tan suave al contacto de nuestros pies, ni tan tibia la aurora. El malecón sin 
sombra, imponente, soberbio, frenando al mar. Las olas en su ir y venir incesante, siempre 
trayendo recuerdos.

Largas caminatas silenciosas, aún quedan en el recuerdo de aquella vida de viajes, de museos, 
de libros… Entonces. Sólo entonces.

Siempre me pregunté, ¿qué siente la lluvia fría cuando cae?

La luminosidad del día, dejaba ver el mosaico de fotografías familiares en la pared más angosta, 
al lado del portal que divide las salas. Fotos de todos los que un día estuvieron y de todos los 
que aún están.  El ovillo de la vida, se desenovillando en una pared, para tener certeza de la 
finitud, de lo efímero, de la vida misma. 
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La vida siempre venía a la casa, llegaba visita, parientes, vecinos, amigos y la elegancia del 
arroz con naranja, paseaba supremo, en cristales transparentes, ante pupilas brillantes y sonrisas 
alegres de paladares satisfechos por comer en la casa.

Paso por una puerta invisible del tiempo y espío la casa, veo las ollas humeantes y la mesa 
del comedor bien puesta. Nunca resonó la campana del té, existió como un adorno. Escucho 
las conversaciones, el fuego crepitar en la otra sala. Veo el patio de los enigmas, donde las 
hormigas alguna vez pasaron en caravana hacia la Meca y donde, antes, escarbé un túnel para 
llegar a la China. Me verías con botas, eso te gustaría, te gustaría mucho…

Te gustaba leer en voz alta algún fragmento de algún libro recostado en el diván, yo apegada 
a tu pecho escuchaba: - “Las puertas invisibles del tiempo: Siempre tuve ese temor ancestral, 
así como tú también lo tienes, de que el sol no vuelva a brillar y de que las cosas cambien y no 
sean como habíamos imaginado y poco a poco nos quedemos solos.” -Otras veces, yo leía a 
Marosa di Giorgio o a Fernando Pessoa. Tu escuchabas. Es cierto, te gustaba… Las botas cafés 
arriba de las rodillas. Cosechar setas silvestres y prepararlas con arroz.

¿Sabes que todos tenemos la costumbre de partir?  

TÚ. Él. TODOS. 

Todos…Siempre habrá un día en que volaremos, como las cometas, al cielo añil brillante. Y 
aquellos que busquen encontrarnos mirando a las alturas, solo verán filigranas en contraste con 
la inmensidad. 

No habrá nubes.

Recordaremos palabras sueltas y voces que se alejan, ritual, hermanos, descanso, paz…

Las puertas invisibles del tiempo, siguen abiertas y las gradas invitan a ver lo que pasó en el 
otro piso. 

Miro las jícaras sobre la mesa una hora después del té. Las migas, del queque de naranja están 
comportadas sobre los paneros, no bajaron a jugar en la alfombra. 

Alguna vez me pregunté ¿sí la noche tiene miedo a la oscuridad?

Te cuento que la otra tarde, cuando no estabas, quemé las cartas y la colección de postales. 
Las muñecas siguen sentaditas en el desván, con sus caritas sonrientes, como si tuviesen la 
seguridad de que la vida es bella y que para nosotros no hay sufrimiento.

Las fotos en la plaza Roja en el café...están en un sobre en el segundo cajón del escritorio. 
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Si te pones a contar los granos, el arroz, parecerá infinito. Es algo así, como el tiempo que se 
distiende cuando estoy sola. Entonces, pienso que el mar secó. Y otras cosas… Siento frío 
y una llovizna triste me moja hasta el tuétano. En la pared el cuadro que se llama Soledad, 
recuerda una isla.

 Sabemos que el tiempo tiene puertas invisibles. Muchas veces viajamos, las ultrapasamos. Lo 
sabes. Hemos vivido bellas experiencias, del otro lado… Por eso, nuestra memoria está llena 
de recuerdos de días y noches, que sólo nosotros planificamos y vivimos. Nuestro inventario 
cotidiano con gotitas como diamantes líquidos, verano eterno, un niño que camina para después 
volar, la niña solitaria, bailes, veinticuatro horas de cariño y tantas otras cosas que se quedaron 
en la mente.

La única incoherencia, fue pensar que el tiempo cerró sus puertas invisibles…

Por eso, ahora, estos muebles no saben nada de mí. Las jícaras siguen sobre la mesa una hora 
después del té y, no quiero subir las gradas para ver qué fue lo que hice una hora atrás con mi 
cuerpo.

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 periodismo binacional Exilio, 
México. Publicó: 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; Dueto; 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. Es colaboradora en 
diversas revistas internacionales.
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Astelo

Maria Moura dos Santos 

Marcos Andrade Alves dos Santos

Canaan/Trairi/Ce. 

Tem um avião que rondava à meia noite sobre o Terreiro de Umbanda onde 
os médiuns estavam trabalhando. Digo “tem” por que ele ainda existe e circula 
acima dos terreiros onde a umbanda permite que certos Cavaleiros possam tocar o 
chão de terra novamente. Havia gente que não acreditava nesse mistério na década 
de 1950 e muito possivelmente que haja pessoas que não acreditam hoje. Mas eu 
vivi esse segredo e continuo a vivê-lo todas as vezes que me entoo na Linha dos 
Astros.

Foi no terreiro do Mestre Antônio de Mel que aconteceu pela primeira vez. 
Eu principiava nas infâncias da umbanda, pois ainda estava começando o meu 
caminho pelo meio do mundo. Mas aquele lugar preservava segredos que encantava 
a todos que lhe procuravam. Foi naquele lugar banhando pela sabedoria do mar 
onde primeiro vi o mistério se realizar nos Astros assim que um Cavaleiro baixou 
na coroa do velho Pai de Santo. O zunido de um avião rondou o salão desde às 
alturas e só terminou quando o Encantado se despediu e foi embora. E todas as 
noites de gíria, o Cavaleiro trazia seu avião e o mistério se renovava.

O povo que desacreditava fazia mangofa dessa experiência, mas o Mestre 
Antônio de Mel reagia com paciência e dizia:

— Negada não desacreditem nos mistérios dos Encantados. Eu sei que 
parece difícil, mas basta vir ver o trabalho e tudo será provado por eles. Vocês 
ainda vão ver tantas coisas acontecerem neste terreiro.

Ele não tinha nada a temer, pois sempre foi um homem que encarou com 
honestidade seu destino e cumpriu a promessa de ser fiel ao nosso passado 
ancestral. Ele havia sido escolhido pelo mistério para anunciar o chamado a muitos 
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outros médiuns como eu e nos preparar para nosso destino na umbanda. Ele nunca 
mentiu sobre a magia que rondava seu terreiro, nunca faltou com a verdade em um 
trabalho e jamais se acovardou diante da necessidade de esclarecer aquilo que os 
Encantados ordenavam. Aquele homem tinha muita seriedade com seu trabalho e 
com a gente, por isso eu confiava em suas palavras, em seus ensinamentos, em seu 
olhar, em seu riso antigo.

Ele me contou que aquele Cavaleiro que baixava no terreiro à meia noite 
se chamava Astelo antes de se encantar e encontrou um aviador vagando pelo 
deserto. Foi ali que sua jornada em direções desconhecidas começou. O encontro 
fez nascer uma amizade entre os dois e eles decidiram sair juntos naquele avião. A 
estória de seu transportamento desse mundo é quase toda contada por sua doutrina. 
Foi o avião que se perdeu assim que levantaram viagem.  Astelo se encantou junto 
com o aviador nos Astros e continua a voar pelos céus de muitos mundos. Aquele 
veículo só voltaria para a terra nos poucos minutos em que Astelo baixasse na 
coroa de um médium. Sua doutrina diz assim:

Astelo saiu do porto junto com aviador

São trinta bandeiras verdes, 

As outras trinta são azuis.

Astelo vinha viajando junto com aviador

Implorei bandeira branca,

Implorei bandeira azul.

Astelo trabalha com as forças dos Astros, pois foi nessa linha que se 
encantou. Gostava de ver aquele Encantado baixando na coroa do Mestre Antônio 
de Mel. A força de sua pisada nos tocava o coração. Ele passava por nós e eu me 
arrepiava com sua energia.

Certo dia, Astelo baixou na coroa do Mestre Antônio e me disse:

— Quero baixar em sua coroa, minha filha.

Fiquei feliz que ele me escolhesse e lhe respondi:
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— Assim seja, meu Pai.

A noite já tinha avançado no horário e o Astelo foi embora, mas naquela vez 
o avião continuava a zoar acima de nós. Quando ele saiu do corpo do Mestre senti 
um choque e entendi que havia chegado minha hora. O Alcídes que também era 
Pai de Santo e filho do Mestre Antônio de Mel havia se entoado com uma Princesa. 
Ela olhou para mim e me disse:

— Prepara!

O salão estava cheio de gente. O avião continua a zunir no céu. Olhei para 
fora do terreiro pela porta que estava aberta. O mar tocava o cascudo com maciez. 
A lua dispersava sua luz pelas águas presas nas rochas. Peguei minha capa e a 
pus sobre minhas costas. Senti o vento que entrava pela porta de meu nariz, uma 
brisa fresca e azulada. Fui me perdendo das pessoas que estavam ali me olhando. 
O avião zunia mais alto em meus ouvidos. Ainda tive tempo de pensar que não 
achava que aquele mistério se cumpriria tão logo em minhas carnes, mas cabia a 
mim me entregar com leveza. Fui saindo do corpo, escorrendo por entre os poros de 
minha pele negra. Já estava na fronteira dos planos quando vi aquele homem descer 
voando do meu lado enquanto eu era suspensa em direção às alturas estreladas. 
Ele tinha uma pele anoitecida, como se o sol do deserto tivesse se demorado nele 
e era tão jovem quanto um menino. Não havia em sua extensão a brancura que 
me contaram as estórias vindas do outro lado do mundo. Ele passou por mim e 
me sorriu. Continuei a subir até me achar em seu avião. O aviador estava ali e me 
olhou com doçura, mas não me deu abertura para que lhe falasse. E entendi que 
existem coisas que não devem ser esclarecidas tão logo. Mesmo assim não tive 
dúvidas que poderia entrar em seu avião e esperar até a hora de retornar à terra. 

Me disseram que Astelo baixou em minha coroa no momento em que sai 
do meu corpo. Contaram que se ouviu o avião zunir em cima do terreiro até que 
ele foi embora. O povo ficou admirado com aquela experiência. Essa estória ficou 
gravada em meu corpo de modo que nunca poderei lhe esquecer. Sigo com Astelo 
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em minha coroa. Ele me visita sempre que meu velho corpo permite suportar sua 
mística. O aviador até hoje não me disse palavra alguma e já faz setenta anos que 
nos encontramos dentro de seu avião. Nunca a doçura se desmanchou de seu rosto.

Maria Moura dos Santos – Maria Toinha

Sou uma mulher negra, mãe, avó e bisavó. Nasci em 1936 na Lagoa de Beber em Paraipaba/Ce. Casei-me 
com Chico Toinha. Fui uma retirante, mãe de santo, agricultora, pescadora, empregada doméstica. Hoje sou 
escritora. Moro em Canaan, interior do Ceará. Publiquei muitas de minhas estórias em Antologias da Porto 
de Lenha Editora, em revistas literárias, na Antologia Devires Poéticos – organizada por Marcos Andrade e 
Jefferson Sousa – e em meu Livro A mística dos Encantados, publicado pela Editora Edições e Publicações. 

Marcos Andrade Alves dos Santos

Poeta e Pesquisador cearense. Mestrando em Sociologia (PPGS/UECE). Acadêmico Correspondente da 
Academia Internacional de Artes, Letras e Ciências ‘A Palavra do Século XXI’ – ALPAS21. Publiquei poesias 
e contos nas Antologias da Porto de Lenha Editora. Sou escritor oficial do site Escrita Cafeína. Escrevo 
periodicamente para a Revista LiteraLivre. 
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Cuscuz com manteiga

Marcos Nunes Loiola - Botuporã -Ba

 Dona Amélia despertou do sono no momento em que os primeiros e grossos pingos de 
chuva começaram a cair sobre o telhado. Ainda sob o quentinho prazeroso da coberta, virou-se 
para a brecha da janela e, pela pouca quantidade de luz que adentrava o quarto, não conseguiu 
identificar mais ou menos a hora, como sempre fazia em dias ensolarados. Então, passou a mão 
sobre o criado-mudo, pegou o celular e confirmou o horário: cinco e quarenta da manhã. Já era 
tempo de levantar.

 Sentada na cama, fez o sinal da cruz e, baixinho, rezou suas orações. Em seguida, 
acendeu a luz do quarto, beijou as pontas dos dedos e tocou a imagem de Cristo crucificado 
na parede. Tirou a camisola branca, colocou seu vestido florado e foi ao banheiro tratar das 
necessidades básicas. 

 Entrou na cozinha abrindo a boca e espreguiçando. Tinha vontade de aproveitar mais o 
tempo chuvoso debaixo da coberta, mas o costume de madrugar falava mais alto. Resignada, 
porém contente, retirou a massa de cuscuz da geladeira, encheu a vasilha até a metade e colocou 
para cozinhar. Enquanto o fogão trabalhava, torrou o café. Para ela, café bom só servia se 
torrado na hora. Nunca usara esses de mercado. 

 A fumaça exalando o cheirinho forte de café e o barulho da chuva lá fora produziam 
uma atmosfera de puro encantamento. E ela ficou ainda mais deslumbrada quando derramou 
a manteiga caseira sobre o cuscuz quentinho. Não havia, em sua opinião, casamento mais 
certeiro que o desses dois ingredientes. A barriga, ainda em jejum, até fez barulho. 

 No momento em que, finalmente, sentou-se à mesa para saborear o café da manhã, 
ouviu toques na porta lateral da cozinha. Era Valdenilson. Com a cara fofa de satisfação pela 
visita inesperada, mandou o velho entrar. Ele limpou os pés enlameados no tapete, retirou o 
chapéu de palha e o pendurou no cabideiro de prego improvisado na parede. Com um pano de 
prato, Dona Amélia secou-lhe o rosto. 

 —  Que surpresa boa, Valdenilson! Estava fazendo falta.

 — O cheirinho de cuscuz com manteiga tá indo longe, Amélia... Vim ver se tem um 
pedacinho aí pra mim. 

 —  Um, dois, três...quantos você quiser. Anda, vamos chegar!

 Valdenilson, apaixonado por tamanha generosidade, encostou na amada e lhe ofereceu 
um terno abraço, seguido de um cheiro demorado no pescoço, como de costume. 
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 Sentaram-se à mesa. Ele, enquanto saboreava o cuscuz, a ouvia comentar, com peculiar 
entusiasmo, sobre a chuva e sobre as plantações no quintal. As expectativas eram as melhores 
possíveis naqueles tempos. Ela esperava colher boa safra de mandioca e milho. Para confirmar 
sua empolgação, Dona Amélia levantou-se e sumiu pela despensa. Instantes depois, voltou 
puxando um saco cheio de feijão por debulhar e o expôs ao velho, como um troféu:

 — Olha só que belezura! Passei o dia de ontem todo colhendo. Hoje farei feijão farofado 
com toucinho no almoço, do jeito que você gosta. Faço toda questão da sua presença. Não 
aceito desfeita. 

 — Sua vontade é uma ordem, minha querida!

 Minutos depois, foram interrompidos por um barulho na cancela de acesso ao corredor 
lateral da casa. Dona Amélia, temerária, mandou Valdenilson se apressar e sair pelo outro lado. 
Pelos passos, era Eduardo, que há dias não aparecia. Ela até se assustou com a visita do filho 
àquela hora da manhã.

 — Sua benção, mãe!

 — Deus abençoe! Que milagre por aqui logo cedo? Aconteceu alguma coisa?

 — Não. Hoje fui levar Adriana na escola, por conta da chuva. Aproveitei para vir lhe 
ver, minha mãe. Como está? — esclareceu o filho único, enquanto a abraçava.

 — Estou indo, meu filho... Bastante animada com essas chuvas, as plantações agradecem. 
Olha só a fartura (apontando o dedo para o saco de feijão). Sente aí, toma um cafezinho 
comigo.

 Havia tempo que Eduardo não comia um cuscuz tão gostoso. Mesmo morando na 
mesma cidade, não tinha ele o hábito de visitar a mãe todos os dias. A consciência, aos poucos, 
ia pesando cada vez mais por deixá-la naquela casa, sozinha. Sentiu compaixão e decidiu, pois, 
passar aquela manhã toda em sua companhia, dando-lhe total atenção. Aproveitou, inclusive, 
para debulhar todo o feijão verde. 

 Conversa vai, conversa vem, as horas foram passando sem que percebessem. Mais 
precisamente às onze horas, Eduardo pegou a chave do carro para buscar a filha na escola. 
Depois pegaria a esposa, em sua casa. A mãe havia o intimado para o almoço. No exato 
momento em que entrava no carro, o vizinho, reconhecendo-o, chamou-lhe a atenção:

 — E aí, Eduardo?! Descobriu quem é a pessoa com quem Dona Amélia tanto conversa 
o dia todo? 
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 — Descobri, sim, seu Gilson. Depois que o senhor me alertou, resolvi aparecer hoje, de 
surpresa. Tenho uma cópia da chave da cancela. Destravei com todo cuidado, dei a volta pelo 
outro lado do corredor e fiquei espiando pela fenda da janela da cozinha. Acabei presenciando 
uma cena comovente, seu Gilson.

 —  Mas então, o que foi? 

 — Vi minha mãe preparando o cuscuz com manteiga e coando o café. Aparentava bem 
alegre, satisfeita. Depois a ouvi conversando sobre a chuva, sobre plantação de feijão, toda 
orgulhosa. Por fim, seu Gilson, a ouvi convidando meu pai para o almoço, como se vivo fosse.
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Pandemia

Maria Ivania dos Santos 

Estefani vivia numa cidade interiorana, educada sob padrões rígidos, amava todos 
que a cercavam, sobretudo sua inspiração- dona Alma- avó querida e grandiosa. 
Dona Alma, conforme seu nome, era a alma da família, motivo de estarem juntos 
ainda que a correria do cotidiano buscasse impedir os encontros. Nessas reuniões, 
todos voltavam recarregados, repletos de paz e amor, intimamente, sentiam -se 
crianças cheias de sonhos e essa sensação durava até a chamada da realidade na 
segunda-feira. Vestiam-se com a couraça da indiferença, da mecanização, e assim 
se passaram os anos...

Numa tarde de domingo, deitada no colo da avó, Estefani ouve suas histórias e 
viaja com elas. Num dado momento, a voz embargada da avó, faz com que olhe 
fixamente para seus olhos e mergulhe na doçura negra daquele olhar, pergunta qual 
motivo daquela voz, dona Alma então diz:

- Minha amada neta, a vida segue seu curso, nada é eterno, sinto estar chegando a 
hora de minha viagem chegar ao fim, ou quem sabe, começar.  Fui tão feliz, amei, 
fui amada, sofri, venci obstáculos, juntei o melhor dos tesouros enquanto pude, 
não me arrependo de ter buscado juntá-los esse tempo, minha família, meu único e 
mais precioso bem! Aprendi isso numa época em que a humanidade precisou parar 
e ficar em casa, um vírus  transformou tudo, muitas perdas, famílias se perdendo, 
a busca pela cura se tornou incessante, países ofereciam as maiores fortunas para 
quem soubesse como eliminar o vírus.  

Os sintomas não eram únicos, o que a princípio era apenas uma vontade desenfreada 
de trabalhar mais e mais, passou a ser olhos vítreos, surdez, pouco ou nenhum 
sorriso, falta de apetite, sede excessiva, falta de sono, ausência de felicidade, visão 
cinza das coisas.

No princípio ninguém ligou, afinal, trabalhar mais gerava mais dinheiro, os olhos 
vítreos eram um quê a mais. Até que os hospitais começaram a receber grande 
quantidade de pessoas com infarto, alguns fulminantes outros em estado grave. 
Após realizarem exames, scanners, ficou evidenciado que não havia mais um 
coração no seu tamanho normal, o cérebro fora totalmente tomado por uma 
massa negra, a área da memória foi totalmente comprometida, não lembravam de 
nada nem ninguém, repetiam apenas: mais, mais, mais ... Os médicos intrigados, 
perguntavam o que queriam mais, no entanto não respondiam, entravam em coma. 
Poucos dias depois acabavam falecendo, de seus narizes saia uma espuma negra 
,fétida.Com receio de serem contaminados e de contaminar os demais ,não havia 
enterros, cremavam os corpos e entregavam aos familiares um recipiente vedado, 
com instruções de não abrir nem tampouco espalhar porque poderia ainda ser 
possível haver contaminação . 
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Depois que notaram essa espuma negra, cogitou-se ser culpa de uma fábrica 
de papel que lançava no ar gases tóxicos, fecharam as fábricas, mas os casos 
continuavam crescendo, tudo parecia perdido. Certo dia, uma senhora vem ao 
hospital, procurar saber notícias do filho que estava em isolamento, depois de muito 
pedir tem autorização para falar à distância com ele. Assim que ouve a voz da mãe, 
o filho, que estava praticamente desenganado, começa a demonstrar melhoras no 
batimento cardíaco, pulsação, respiração fraca, mas consegue balbuciar: mamãe!! 
Essa mudança repentina no estado do paciente desperta atenção dos médicos, será 
possível que encontraram um estímulo positivo para melhora? Resolvem deixar 
que a mãe fique por mais tempo, perguntam se deseja ficar ao lado dele, mesmo 
sabendo que pode se contaminar. A senhora diz:

- Quero sim, somos só nós dois, minha vida não deve ir além da dele, meu filho é 
minha razão de viver. Cuidarei dele.

E assim, dia após dia, o filho melhora, se recupera, tem novo vigor, já fala, dá  uns 
passos, come com a ajuda da mãe, se restabelece. Enfim, curado.

Depois desse caso, resolvem experimentar com os demais pacientes, o que é 
obtido um resultado positivo, mas não tanto quanto como o anterior. O que será 
que aconteceu? Trouxeram a mãe, houve um pouco de melhora, mas não tanto 
como esperavam. Foi então que leram no prontuário, casado. Será isso? Faltava 
a esposa? Chamaram a mulher e descobriram que tinham filhos. Deixaram-nos 
ali, todos, confinados... Que surpresa tomaram ao fim do segundo dia, o quadro 
melhorou significativamente... Deram alta, estava curado!

Daí por diante, aconselharam que as pessoas que apresentassem esses sintomas, 
ficassem em isolamento social, passassem a estar com suas famílias e valorizassem 
esses momentos. Na grande maioria dos casos, a cura foi alcançada descobriram 
que o amor da família tudo cura.

-Não esqueça, minha neta, ame, ame intensamente, distribua amor e cuidado, vigie 
para que seu maior bem não se perca. Quando partir, deixo essa missão para você: 
lembrar que nossa maior riqueza é a família!! 

Apesar de ficar triste com o que viria depois, Estefani promete a si mesma que 
não permitirá que o vírus do desamor, do egoísmo, da indiferença destrua a vida 
daqueles que ama. 



 

 REVISTA BARBANTE - 145

O Capitão Barbosa 
 
Miguel Carqueija 
 

- Temos um problema sério, Capitão Barbosa – disse o imediato Zé Peroba. 
- Não me traga problemas, traga soluções – respondeu Barbosa, enquanto traçava 
a sua feijoada mineira. 
- Mas Capitão, o caso é urgente! 
- O que pode ser tão urgente assim? Estamos sendo atacados por uma esquadrilha 
de discos voadores? 
- Pior, meu capitão, muito pior. O Tadeu se plantou dentro do banheiro e não sai, 
e já tem cinco na fila! 
- Mas não dá para aguentar um pouco? 
- É claro que não, Capitão Barbosa! Não depois daquele vatapá que a gente 
comeu... e o pior é que eu sou o último da fila! 
- Pombas... bom, ele não deve demorar, afinal... 
- O senhor que pensa. Ele entrou com uma revista de quadrinhos... 
- O que diz? Um gibi? 
- Pior, Capitão, muito pior. Um mangá. 
- Hein? 
- Mangá, Capitão Barbosa. Aquela HQ japonesa, que a gente lê de trás para 
diante... 
- Sim, eu conheço, aliás nem sei porque é que os brasileiros pegaram essa 
obsessão de mangá.... 
- E o senhor sabe como é... mangá demora para ler... sempre tem vários capítulos 
por volume... 
- Ah, sim... e como é que você sabe disso? 
- Capitão, não dá para discutir isso agora... será que a gente pode arrombar a 
porta? 
- Ah, é? Se vocês danificarem a nave eu terei que pagar do meu salário, que 
já é tão minguado! Acho melhor vocês usarem uns sacos de lixo e jogarem no 
incinerador! 
- Bem... bem... com licença – e Zé Peroba saiu atarantado, sem nem se lembrar 
de fazer continência. 
- Com um milhão de estrelas de neutrons! – queixou-se Barbosa. – Só essas 
naves brasileiras são construídas com um só banheiro! Já cansei de mandar 
ofícios à Secretaria de Assuntos Espaciais... 
- E tem mais – disse uma voz feminina adocicada, soando pelo alto-falante do 
teto -–as espaçonaves japonesas, chinesas e norte-americanas dispõem até de 
quatro ou cinco banheiros! 
Barbosa acionou o holograma de mulher que personificava a nave Antaprise, já 
que não gostava de conversar com paredes. Apareceu uma garota tipo havaiana, 
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vestida com um sarong (obviamente ele não aprovava aqueles hologramas de 
naves vestindo sóbrios trajes oficiais), que acrescentou: 
- Por que você mesmo não constrói o segundo banheiro? Aliás isso é uma 
vergonha: tinha que ter pelo menos um para homens e um para mulheres. 
- Eu sei disso. É por isso que não se consegue mulheres na tripulação de uma 
astronave brasileira! Eta país problemático! Mas não posso bancar uma obra 
dessas em você. Não com o salário miserável que o governo brasileiro me paga! 
- Capitão Barbosa, quero lhe avisar que estamos com um novo problema, e esse é 
sério mesmo. Um dos disjuntores fundiu, um meteoro atingiu o nosso giroscópio 
e estamos em rota de colisão com a superfície de Marte. 
- Hein? O que? Por que é que você não me alertou antes? 
- Bem... eu queria ter feito... mas o senhor estava tão ocupado com o assunto do 
banheiro... 
- Mas que droga! (ele falou outra coisa – mas foi censurada, como nas legendas 
dos filmes americanos) Você já tomou alguma providência? 
- É claro, Capitão. O senhor sabe que, desde que as naves se tornaram 
inteligências artificiais, pessoas como o senhor passaram a ser meramente 
decorativas. Já pedi socorro, e está vindo uma esquadrilha da Frota para nos 
ajudar. 
- Ah, bom! É claro... aqui tem muitas vidas humanas para preservar... 
- Que vidas humanas, Capitão Barbosa? Eles não querem é que a superfície de 
Marte seja danificada!
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AS TERMINOLOGIAS DO EXISTIR

Cada homem deve inventar o seu caminho. (Jean-Paul Sartre)

Tempo. Inefável olhar. Um guardar de muitas lembranças nos alforjes do existir. Há 
31 anos trago os olhos de meu pai em meus sonhos. Preso aos meus sustentáculos 
de existência. Ganhando novos contornos. Novas terminologias. Igual uma velha 
canoa ancorada na beira do rio. À espera do subir das águas. Águas essas que 
nunca vem. Que se mantém em seus sumidouros de vida desde o décimo quinto dia 
do sétimo mês do ano de mil novecentos e oitenta e nove da graça do nosso Senhor. 
Mês que vazou meu coração de dor e solidão.

Dia triste para mim. Fui apanhado das fundas águas e trazido a seco. Em uma 
ablução de terra. De pó. De tristeza. De sequidão de alma. Sem hesitação ou 
cautela me vi despejado dos meus restolhos de vida. Da minha referência de 
luta. Dos meus ancoradouros de sonhos. Fui desafiado a um desconforto de vida 
sem quaisquer remos às mãos. Meu corpo de proa se viu submerso entre raízes e 
pedras de lamentos. Toda a minha canoa_vida sendo levada para as mais profundas 
tristezas. Sem registros e sem observações. Sem qualquer porto seguro.

Sei quem sou. E não sou forasteiro. Sei dos meus dias e dos meus passos. Trago às 
mãos o des_conforto dos atracadouros da vida. Reside em mim águas de servidão. 
Há tempos me dei conta destas outras minhas águas. Do aglomerar de minhas 
vazantes. Deste habitar de leitos dos meus rios de resgate. Desta canoa ancorada 
em meu existir. Aprendi com meu pai a remar. A observar os ciclos das águas. 
A desviar das corredeiras e dos redemoinhos. A aguardar o silêncio dos rios. A 
compreender as distâncias pelos registros das folhas e flores.

À força aprendi da saudade. Permiti-me, aos poucos, me guardar da tristeza. Chorei 
muito. Ainda choro. Só o meu coração e a minh’alma sabe dos meus gemidos 
inexprimíveis. Geralmente na calada da noite. Nas frias madrugadas. Quando a 
solidão roça o meu peito e me traz recônditos sentimentos. Quando as lembranças 
me povoam o ser de inesperada dor. Levando-me a procurar alívio para minhas 
angústias e aflições no silêncio e na escuridão. É nestes momentos, de difícil aceito, 
que me dou em águas de rio ou em couraça de canoa.

Um novo dia. De outros muitos dias novos que vi passarem. O histerismo expresso 
me incomoda. Perco-me nestas arrumações de alegria. Sou fio de um cordão há 
muito em desuso. Por um instante olho os céus e não me vejo inscrito. Minha 
escrituração de vida é de alcance demorado. Por isto me angustio a qualquer 
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rasidade de vida. Sou feito do inefável. De mármores e de espelhos me componho. 
Tenho fome de vida. Observo os meus dias em uma inclinação de acolhimento e 
aprouve. Sei me resguardar de minhas minudências de vida.

Lembro-me do último dia com papai. Já bastante debilitado. Há tempos em uma 
cadeira de rodas. Lugar de incômodo repouso. Seu olhar era distante. Compenetrado 
às coisas que os outros não viam (tampouco sentiam). Ele tinha o dom do encanto. 
De enxergar nos meandros das coisas. Tinha ensaios de caprichosa teimosia. 
Despertava-lhe o riso o pronunciar das chuvas. Mal apareciam as grossas nuvens 
no céu e ele logo içava as velas de sua vida_canoa em promessas de navegação. 
Destampava-lhe ao rosto um sôfrego riso.

Quantas vezes vi o meu pai a murmurar sozinho. Nunca me adiantei a saber de 
seus segredos in_confessáveis. Impavidamente contemplava aquele momento em 
íntima satisfação. Abaixava a minha cabeça, sustentava o olhar à outra direção e 
fingia não ouvir. Era um território todo seu. Tempo, origem e lucidez sua. Fascínio 
e despertamento. Não me era dado ocupar, tampouco perturbá-lo a tão singular 
celebração. Com seus sonhos de pescas presos ao casco de sua vida_canoa eu me 
colocava em uma aguardada anunciação de esperança.

Ainda ouço a sua voz incrustada em minhas lembranças. Aprendi mais em seu 
tempo de recolhimento e dor, que nos outros tempos. Nossa última conversa ressoa 
em minh’alma em lucidez de manhã. Quanta pergunta por fazer. Nada escrevi. A 
vida não é etnográfica. Não havia barreiras entre nós. Tudo fluiu e permaneceu em 
mim. Hoje resgato, feito seiva no bico de um beija-flor. Primaverando em mim 
seus inestimáveis exemplos de homem e pai ante os meus olhos curiosos de filho. 
Assim aporto os meus remos nos atracadouros de meu pai.

Foram muitas as conversas. Os segredos confessados. Os afetos distribuídos. 
Culminância de dois seres em uma adequação de existir. No escurecer de um dia, 
já nas horas do amém, ele me disse: Minha existência foi permeada por efemérides 
cronologicamente escritas pelo tempo. De minhas dores, de meus dias, de meus 
sonhos e de minhas alegrias. Devidamente catalogadas pelas efemeridades de 
minha não_hagiografia. Alegria tive. E muitas. Diversas formas e cores. A tempo e 
fora do tempo. Em datas propícias a cada uma das acontecenças.

Ouvia cada palavra com atenção dobrada. Observava o instante sem excesso ou 
omissões. Era um admirar diferente. Pai e filho em acontecença de vida. Avizinhando-
se em um entusiasmo de céus, aptidão de rios e amparo de sertão. Ouvia, com 
inefável alegria cada uma de suas ocorrências de vida. Seus acontecimentos de 
existir. Que reverberava na minha existência de ser em igual valor. Das muitas 
conversas, um dia me disse: Pouco sei de mim senão por mim. De minhas próprias 
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vivências. De minhas margens e ribanceiras.

Vim para este mundo no décimo primeiro dia do décimo primeiro mês do décimo 
primeiro ano da década de vinte do calendário gregoriano da era cristã. Vivi os 
primeiros anos de minha vida na localidade de Barraria, no Maranhão. Ainda muito 
cedo aprendi os traquejos da vaqueiragem. Manejos aparentemente corriqueiros, 
mas que tem o dom de sedimentar os nossos rastros no local de morada. Avizinha-
nos à terra. Ao céu. À estranheza diária de se expor além do corpo. Da fome. Da 
sede. Do suor. Dos medos e outros tantos temores.

Por isto cedo me casei. Enquanto o sol não desvencilhava os seus arreios em meu 
corpo de cansaço, gerei meus primeiros filhos. Permaneci 10 anos ao lado de Maria. 
Construímos sonhos e planos. Ensina o tempo que a vida é fugaz. Que nada está 
seguro. Que o existir é um diário se lançar ao Devir. Alguns anos depois mudamos 
para o Tocantins. Uma semana a lombo de cavalo. Intermináveis descansos na 
beira da estrada e em toscas rancharias. Finalmente fiz morada na Fazenda Boa 
Esperança, município de Araguacema. Lá, enviuvei.

Foram muitas destas conversas que tive com o meu pai. Sua vida orbitava em mim 
feito sol orbitando a terra. Feito farol despejando suas iluminaduras na escuridão 
do mar. Com o tempo passei a estudá-lo melhor. A ouvi-lo com mais atenção. A dar 
o devido valor a cada palavra. A compreender a extensão do seu silêncio. A mediar 
a ausência pela elaboração dos abraços. Aos poucos aprendi de suas tristezas e 
de suas alegrias. Conheci a maioria dos seus sonhos. O exceder da esperança nos 
traços de seu rosto. A ver a vida em dimensão de afeto.

Entre uma conversa e outra, me disse: Das estranhezas de minha solidão, conheci 
a tua mãe Teodora. Revisitei o meu mundo em um despertar de emoções. Ela me 
abraçou. Vasculhou o meu mundo e mergulhou no substrato do meu existir. Fez-
se existência em primazia de ternura. Trouxe ao meu ser amparo e mansidão. Os 
teus irmãos vieram em permanência de escrita e aprendizado. Foram crescendo 
cultivando a cada tempo os seus sonhos e segredos. O último cultivo foi você. 
Fruto minguado. De pouco cheiro e sabor. Quase não vingou.

A tua mãe te abaciou entre os braços. Agasalhou. Aconchegou. De repente, em 
uma manhã de sol, a vida se revelou. Uma brisa assobiou aos nossos ouvidos que 
a tua estrada era de longa estadia. A tua canoa havia atravessado o denso nevoeiro 
do rio e chegado ao remanso calmo de casa. Alegramo-nos. Sabíamos que o tempo 
se faria em tua inquietude de ser. E tu suportarias as águas turvas. Entre lampejos 
de sonhos e descrição de alegria construirias teu caminho. Diante da perplexidade 
do viver, existirias. Como de fato existiu e existe.
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Outros dias e mais dias de outros tantos dias ouvimos e sentimos o assobiar da 
brisa em nosso viver. Algumas vezes em anúncios de chuva. N’outros, em ruídos 
de frutificação. No entanto, em nenhuma dessas vezes nos trouxe tanta alegria 
quanto ao dia que nos disse de tua existência de existir. A crônica de tua vida 
encontrou novos horizontes. O tempo foi passando e quando demos por nós, todos 
os nossos filhos eram homens e mulheres feitos. Hoje, os dias estão encharcados. 
A minha sinfonia de vida está pronta. Os instrumentos afinados.

Sei que logo estarei diante de minha última orquestra. Quando o maestro de 
minha existência se colocará no espaço semicircular do meu viver e me pedirá 
as transcrições do meu existir. Quando, em uma toada harmoniosa verei o meu 
corpo_música fragmentado em alegro, andante, scherzo e minueto. E aí saberei de 
minha última composição musical. Aí, então, enfim alcançarei minha consonância 
perfeita. E o concerto final virá em encantamento de vida. Silenciando a câmara, 
a orquestra e o maestro.

Compondo-me, aos olhos de teus irmãos, na forma de um prelúdio familiar. E aos 
teus olhos, em um epilogo de boas recordações. Neste dia me verás grafitando entre 
imagens e saudades. E saberás me reconhecer entre os sons de violinos, violoncelos, 
contrabaixos, flautas, oboés, clarinetes, trompetes, trombones, trompas, tubas, 
tímpanos, bombos, carrilhões sinfônicos e cravos. E dirás ao teu coração: Este é o 
meu pai. E no rio da vida porás sua canoa e seguirás remando. Olhando nas águas 
tua própria interpretação de existir.

OXORONGA, Alufa-Licuta. Redenção-PA
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AS IN_CONCLUSAS PROMESSAS DAS IN_QUIETAÇÕES DA VIDA NOS 
BORBOLETEIOS DA PRESENÇA (E PERTENÇAS) DE PAPAI NA MINHA 
NÃO-MATÉRIA-DE-EXISTIR.

“O importante não é aquilo que fazem de nós, mas o que nós mesmos fazemos do 
que os outros fizeram de nós.” - Jean-Paul Sartre

Inverno redencense. A noite, fria, passou em um recôndito (e des_conhecido) 
silêncio. Com grossas nuvens de chuvas bordando os céus e seus voos de morcegos 
rasgando a escuridão. Em gracejos recolhidos e ocasionais apredrejamentos. Com 
seus telhados e suas ladeiras. Suas penteadeiras de névoas, ataviando o frio em 
encenação de abandono e suas cacimbas de saudades, em uma tessitura de solidão. 
A noite é uma veste antiga que nos aperta o corpo em consolações de retratos e 
in_confessáveis tristezas. Com mudanças e travessias costumeiras. Com intrigas 
e interrupções conhecidas. Não guardo tristeza em meu peito, mas encorajo-me a 
gostar da noite em seus galanteios de partida.

O dia amanhece! Veio tecendo a sua bordadora de faiança cearense. Trazendo a luz 
para dentro da sala em uma cumprimentação de visita esperada. Refletindo suas 
nuances em cada cômodo em uma casualidade de velha amizade. Em trovoadas 
que mais parecem mandiocais sendo pisados por selvagens caititus. Vez e outra um 
magro (e tímido) relâmpago risca o céu matinal. Acompanhados de um acoite de 
vento que mais parecem murmúrios em solitários grotões. Neste momento soergo 
a cabeça em um pacífico monólogo: “Papai amava tempo chuvoso. Gostava das 
chuvas e seus temporais. Um leve remexer de nuvens e o meu pai desembestava 
casa afora, atravessado de alegria.” 

Ao costume de outrora, corro à janela e fico horas a espreitar as ruas vazias. As 
sombras crepusculares se despedem vagarosa e inconsistentemente. Que histórias 
noturnas levam consigo? Que segredos lhes habitam o ser? O que a noite lhes 
deu em escrevenças de escuridade e solidão? Meu olhar desconfiado alcança o 
sem fim da min’alma. Monturos. Quintais. Caminhos de fonte. Quaradouro. 
Mussuns. Guarás. Emas. Almas-de-gatos. Anuns. Guriatãs. Curiós. Feijós. Juritis. 
Codornizes. Mutuns. Seriemas. Pipiras. Bem-te-vis. Tatus. Tamanduás. Rolinhas. 
Ariranhas. Quatis. Tapitis. Preás. Curícas. Tucanos. 

Jaguarundis. Suspeitando que esta oportuna visita do dia ainda me quisesse menino.

Todas as manhãs, ao abrir do dia, aquele menino (ávido no olhar e lânguido no sentir) 
crivava seus pés nos terreiros do existir. Construindo indubitáveis brinquedos, em 
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que latas de óleos de cozinha (à época de alumínio e quadrada), se transformavam 
em úteis “patrolas, caminhões e rurais”. Que seguiam, ladeiras abaixo e acima com 
suas rodas de sandálias havaianas a deslizar no chão de terra batida. Puxados por 
cordões de punhos de redes, cortados às espreitas, longe dos olhos (atentos) de 
mamãe. Quando descoberto, cordas de sedém deslizavam a esquálida pele, o que 
provocava uma desembestada corrida rumo a fonte. Com o rosto todo amarelado 
de desatino assombro.

Por instantes, com estas lembranças alcançando o íntimo do meu ser, a figura 
do meu pai fez morada em meu coração. Improvisou em meu peito alinhavos de 
alegria. Alojou em minh’alma um desejo incontido de retorno aos meus tempos 
de menino. Tempo em que as nossas conversas se enchiam de encanto e mistérios, 
mas parecendo uma canoa subindo o rio, arfando banzeiros e redemoinhos aos 
estuares e desembocaduras do meu existir. Papai tinha o dom de me fazer feliz. 
Sabia o ponto certo do galanteio do amor. Seus abraços primaverava o meu ser. 
Um leve meneio de cabeça e lá estava eu, juntinho dele, carregado de esperança. 
Papai era movido por afeto. O tempo lhe sorria suave. 

Com o mesmo engenho dos meus tempos de menino, que ao pispiar do amanhecer 
me lançava porta a fora, em busca desenfreada das minhas fabricações de esperança, 
com a avidez do dia busquei o amplo terreiro. E todo o meu ser, sustentando meus 
incômodos de existir, foi r_estabelecendo aos poucos. De sonhos e esperanças ao 
alcance das mãos. E no chão ocre/marrom, de terra batida, onde troncos retorcidos 
de goiabeiras, jaqueiras, laranjeiras, mangueiras e tamarineiras se desprovia de 
utilidade e me enchiam os olhos de admiração, me quis conhecido e me achei 
pertencido. A voz de papai (tão próxima a mim) ressoava aos meus ouvidos em 
uma compreensão de calorosa afetividade de ser. 

E ao correr do tempo pelo corpo da rua, olhando a vida passar ante os meus olhos, 
encontrei meu caminho. Sustentei-me do céu, do sol, das nuvens, das flores, dos 
gravetos, do silêncio e do cheiro inconfundível do café em um longo e significativo 
movimento de entrega. A vida abaciou em mim as suas semeaduras de uma nova 
existência. Homem e menino deambulando um mesmo andar. Um só existir. E 
a manhã, chuvosa, resmungou aos meus ouvidos um rebuliço de murmúrios, 
quase inaudíveis: “A vida cumpre os seus pesos dos dias em tarefas inalteráveis 
de milagres e estradas. Que pedaços de caminhos tu vestes teus sonhos?”. No 
descansar das palavras retornei a casa.

Voltando à sala, senti o vazio da casa nas batidas do coração. Como se os arremedos 
do meu ser me remetessem ao passado e me quisesse ainda guri. Pequeno. Franzino. 
Olhar descosido. Tez negra e uma imaginação maior que a linha da aruanda. Alma 
festeira e converseira. Em um despertar diário pelas coisas não-existidas. Aquelas 
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que ainda não são. Que se situam nos suspiros do acontecer. Menino dado a se 
enfieirar nas des_costuranças do quintal em uma postura de agrado e gracejo. 
A brincar com flores e borboletas. Fabricando o jardim de sua existência a casa 
pisadura do seu não-existir-existindo. Como se soubessem que a vida, em si, se 
constitui de instantes e eternidades. 

Com estes pensamentos harmonizando o meu ser. Em uma repetição de prolongada 
esperança. Guardo-me da milagrosa empreitada de existir e olho a cozinha à espera 
do cerimonial matutino do café da manhã (quebra-jejum) e me vem à lembrança 
um cheiro afetivo bastante conhecido. Bolos cacetes assados em forno feito pelas 
laboriosas mãos de papai. Uma lágrima desce suavemente à face indicando a sua 
ausência. A saudade me invade o ser em um ajuntamento de emoções. Há 31 anos 
meu velho pai, Leopoldo, resolveu vaqueirar nas pradarias celestes. Lugar de 
pastos verdes e cupins eternais a perder de vista. Tendo as estrelas como manada e 
seus aboios como laços existenciais.

Em dias chuvosos, em que o silêncio é um tratado indispensável, ouço 
(limpidamente) a voz de meu pai. Como se estivesse a meu lado. Por vezes, toco 
em suas mãos e as levo aos meus ombros e me sinto aliviado do peso dos dias e dos 
rigores do tempo em meu existir. E o calor afetivo de seu abraço circunstancia uma 
insustentável alegria em meu coração. Nestes dias, toda a cerimônia do existir se 
faz necessário, e com ele me sento e converso maiúsculos diálogos. Nestas horas, 
papai se aproxima de mim e me diz em um encanto de voz que só a ele pertencia: 
“Filho, dias de chuva é igual passarinho em procissão. Não sabem das rezas e dos 
passos, mas tem nos voos o labor dos mistérios”.

A voz de papai me soa tão familiar. Tão próxima a mim. Ao ouvi-la, vou a uma 
pequena prateleira e tomo em minhas mãos um velho álbum de fotos. Papai me 
sorri em recôndito afeto. No mesmo instante uma leve brisa me alcança o rosto. 
Guardo em meu peito esta suave e doce brisa. É papai (penso eu). Ele sempre 
me visita em horas in_acabadas dos dias. Nas horas mortas de minhas saudades. 
Trajado de boas lembranças, me lanço à janela. Os pingos das chuvas caem telhado 
abaixo. A biqueira da casa despeja os seus cântaros de bênçãos por sobre antúrios, 
begônias, gerânios, azaleias, gérberas, camélias e cravos, que crescem em um fértil 
jardim ao lado de casa.

Papai amava chuvas. Sorria, como ninguém, ao cair dos primeiros pingos. Amava 
chuvas e odiava despedidas. Trazia em seu coração um roçado em tempos de 
colheitas. Fértil e acolhedor. Acompanhado de seus engenhos de fé (superstições, 
crendices e religiosidade). Custava-lhe muito pouco a felicidade. Um lavrador 
incansável. Sabia dos solos em seus plantios diários de existir. Coivarava a vida 
em um desmantelo de amor. Nos tempos de cavagens nunca plantava sequidão. 
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O roçado e o cultivo lhe irrigavam a alma. Homem de singular afeição. Discreto. 
Altivo. Benevolente. Atencioso. Compenetrado. Dado a gestar o mundo em magros 
(e descarnados) ombros. 

O seu silêncio se alongava na primavera. Um inebriante silêncio, carregado de 
longos suspiros, lhe enchia o peito. Destes silêncios, só ele sabia. Nada falava. 
Lamentações arfadas de encantos envolviam o seu ser. E ele sorria. Sorria para a 
primavera em in_quietações de promessas. E renovava-lhe o ser em fertilidade de 
vida. De suas covas de solidão emergiam um florir primaveril. E o mundo à sua 
frente se renovava em uma celebração de flores e folhas. Que ele colhia em uma 
sementeira de fé. Instaurando para dentro de si os preparos do verão. Papai era um 
homem singular. Atemporal. Um homem vestido em matizes de alegria em uma 
dimensão de experienciação mundana.

E o olhar. Ah, o seu olhar. Um olhar perdido no infinito sem fim da imensidão dos 
céus. Prenhe de procuras e encontros. Em perfumes de seus registros existenciais. 
Um olhar que jorrava para dentro de mim uma quentura de apego e carinho. Era 
quando eu sentia com maior intensidade (e luminosidade) a sua grata existência 
em meu parvo existir. E que me enchia de solícitos abraços. Olhava os céus e 
escutava as batidas do coração de papai nutrindo o meu ser de expressivo calor. 
No verão papai irradiava sentidos. Rejuvenescia. O sol lhe ensinava os caminhos 
das interveniências humanas. Tão desejada a ele. E que desabrochava em mim um 
caminho de comunhão, afeto e gratidão.

Papai se recolhia no outono. A diminuição do calor e o aumento do frio lhe pedia 
casa. Conforto. Mansidão. Papai pressentia o outono. Desencadeava para dentro de 
si respiros, suspiros e uns e outros temporais. Seu olhar se tornava atmosfericamente 
mais serenoso e pensativo. Passava mais tempos em casa. Distanciava-se da roça. 
O manejo e o traquejo diário eram diferentes. Mais entristecidos, cadenciados e 
reflexivos. Menos convocativos e desesperados. Papai se apegava mais aos sentidos 
das coisas. Aos quereres. Como se apercebesse nas minudências das coisas o 
sentido eternal do ser. Como se medisse os dias em suas ausências de existir. E foi 
no outono que ele partiu. 

E até hoje, passados 31 anos, acolho em meus braços, em contenção de gestos 
e acréscimos de saudades, a fatia afetuosa (e mais preciosa) de meu pai. Sua 
obstinação pela vida. Ainda que frágil. Ainda que pequena. Ainda que in_conclusa. 
Para papai, a vida se estendia em acontecimentos para além de suas mãos, olhos e 
entendimento. Papai co-existia com a vida em diálogos internos. Em sentimentos 
confusos e contraditórios que se harmonizavam em extrema (e misteriosa) sintonia. 
Inspirando-lhe a se lançar. A buscar. A vencer. A amar. A viver. Fazendo do Devir 
uma representação do agora. Do Ser. Do existir-existindo. Em uma vivência trágica, 
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comovente e heroica. 

Recolhido a estas lembranças, vou à janela. Debruço-me ao parapeito em olhar de 
celebração. A chuva me abstrai da dor. Vence o meu vazio aos floreios da amena 
brisa que adentra a casa em recitações de afeto. Sabe a chuva, do meu choro. Dos 
meus cansaços. Das minhas perdas. Levo a minha destra mão estendida além-janela 
e os pingos da chuva me escrutinam ao coração um alinho de alegria. O cheiro 
da terra molhada tem um saboreio de saudade. Ressuscita-me da longa espera. 
Adiciona ao meu ser novas conversações. Instando-me a um novo estado de ser na 
fenda funda (e escura) da minha não-matéria-de-existir. Substanciando-me a um 
lembrar demorado de papai.

E me dá uma vontade danada de abraçá-lo. Tê-lo mais uma vez ao meu lado. Andar 
os seus rotos caminhos. Tagarelando coisas sem sentidos aos seus ouvidos. Que 
para ele, tinha um singnifcado e significância de céus. Pois ouvia tudo. Às vezes 
me olhava, de soslaio, nada dizia. Mas abria aquele largo sorriso (só seu) que ainda 
hoje me encanta o ser só em lembrar. Faz chuva lá fora. É frio e cinzento o dia. 
Mas aqui dentro, no interno do meu ser, nas câmaras secretas do meu existir, a vida 
borboleteia luz e calor. Cobre-me de entusiasmada confiança. Melhora-me. Torna-
me mais humano. Menos exigente. Em todos os dias chuvosos papai respira sua 
presença (e pertenças) ao meu coração.

OXORONGA, Alufa-Licuta. Redenção-PA
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AMIGO DE MEU PAI

        Um dos grandes amigos de meu pai, conhecido como Mola, começou a praticar atos 
imprudentes nesses últimos meses. Papai não sabia da mudança de comportamento dele, o 
considerava um verdadeiro companheiro por sempre ajudá-lo, principalmente em momentos 
de sufoco no trabalho.

         Como de costume, Mola marcou na última sexta-feira daquele mês ajudar o papai no 
trabalho. Naquele dia, meu pai não esperava que ele fosse furtá-lo, pois tirou uma ferramenta 
e foi embora. Passou dias sem dar notícias e ir à oficina.

        Dentre todos os equipamentos de lá, ele pegara logo a que meu pai mais usava e estimava: 
uma chave-estrela especial.  Mas a ferramenta não era importante, necessária era a amizade 
entre eles.  Papai sabia que tinha sido ele quem praticou o ato. Não falava nada, no entanto 
depois de dois meses meu pai se manifestou. Dizia coisas como: “-Mola, você me paga”....

        Tempo foi passando e o papai continuava murmurando, também ficava se perguntando 
por que o amigo não pediu emprestada a ferramenta. Precisava mesmo pegar sem permissão? 
Talvez nem fizesse diferença, já que fez o ato, duvidamos se ele iria devolver.

       No fim daqueles dois meses, meu pai foi novamente enganado. Desta vez não foi por um 
amigo próximo. Um cliente pegou uma nova ferramenta da oficina, chave de boca, que tinha 
um isolamento de uma marca um tanto atrativa. Sabe quem apareceu nesse momento para 
ajudar? O Mola. Ele saiu correndo atrás do freguês que havia pegado a ferramenta do papai. 
Meu pai ficava só olhando a cena: o freguês correndo na Avenida Principal com medo do Mola 
e ele indo atrás do cliente que roubou o papai. 

          No final, papai agradeceu o amigo por ajudar a recuperar o acessório precioso. Também 
gostou de ter resgatado sua amizade com o Mola. O amigo de meu pai não disse nada e nem 
devolveu a ferramenta que havia pegado nos últimos meses. E ficamos nos perguntando o 
que de fato foi primordial para eles. União de laços a partir de fatos cômicos? A verdadeira 
amizade consiste em reconhecer que erramos e que tentamos de alguma forma recuperar essa 
união preciosa, mesmo que seja de maneira caricata.

Por: Regilene Martins

Fortaleza-CE
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Porto da Folha e suas raízes: um pequeno conto histórica e cultural

   Desde o início dos anos de 1800 até os dias de hoje, Porto da Folha tem uma amplitude 
cultural e histórica que reaviva e desperta os cidadãos portofolhenses ou buraqueiros (vulgo). 
Situada no estado de Sergipe, a 200 quilômetros da capital sergipana, Aracaju, Porto da Folha 
já passou por diversas identidades para ser chamada por esse nome diferenciado e atrativo. 
Segundo os relatos de moradores desta região, ela já foi denominada até de «curral do buraco», 
por se tratar de uma cidade cercada por morros. A partir disso, os cidadãos foram apelidados 
de «buraqueiros «.

    O cenário deste ambiente é marcado por votos de fidelidade e devoção à fé. Todos os anos,  
no dia 8 de dezembro, milhares de fieis  vão à igreja católica homenagearem Nossa Senhora 
da Conceição, padroeira da cidade. Neste dia, encontram-se pessoas, que fazem de tudo para 
propagarem a fé e agradecerem à mãe: usam pedra na cabeça, vestem branco, fazem jejum, 
andam de pés descalços como sinal fé e uma continuidade das crenças deixadas por outros 
fieis. Mas não para por aqui. Há 49 anos, há também  a maior festa da cidade: a vaquejada. No 
último fim de semana de setembro, a cidade passa a ser movimentada por vaqueiros e vaqueiras 
circulando nos cavalos deles, com direito a levarem um companheiro ou companheira na 
garupa dos seus cavalos; a irem prestigiar a pega de boi no mato e à noite dançarem um 
forró que vai do pé de serra ao Sertanejo Universitário, até amanhecer o dia. Durante este 
período, o turismo cresce nesta região, levantando a economia e o prazer dos visitantes por 
serem recebidos com tanto zelo. O principal ponto turístico, Ilha do Ouro, começa a ficar sem 
espaço devido à procura desses turistas e o incentivo da população para procurá-lo. É um lugar 
incrível que atraem pessoas de diferentes lugares, não só na festa do gibão como nos fins de 
semana normais.  Eles são contagiados pela forma peculiar de serem acolhidos.

    O turismo também se faz presente nas festas natalinas, outra festa muito receptiva da cidade. 
A população já comemora os festejos dois dias antecipados e vai até o primeiro dia do ano 
seguinte, fazendo uma mistura de virada de ano com natal, com quermesse,  com bandas dos 
artistas da região e peças teatrais. E falando  de manifestações artísticas, encontram-se de tudo 
nesta cidade, de aboiadores mirim a humoristas anciãos. 

        Assim, é a construção cultural, a marca da identidade de um povo que não deixa de se 
expressar em nuances diferentes e com isso vai conquistando tanto o público interno quanto 
externo quando retrata a famosa povoação portofolhense.

Rogério Santos de Sá é um jovem apaixonado por Língua Portuguesa, Literatura, Produção Textual, desde de pequeno, 
e hoje vem se apaixonando por outro idioma ( Francês).  Atualmente é estudante de Letras pela Universidade Federal 
de Sergipe, tem também no currículo  Formação Técnica em Agroindústria pela Instituição Dom Brandão de Castro, 
situada em Poço Redondo. Ele já atuou como Monitor de letramento e de Língua Portuguesa nas escolas Bonifácio de 
Loureiro Lima e Maynard Gomes, respectivamente. É portofolhense/ buraqueiro, sertanejo, sergipano, nordestino e 
brasileiro com muito orgulho.

CONTATOS :_@roger123_ ou Rogério Sá no facebook .
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Os olhos da vovó

Rosangela Mariano

 Maninho entrou em casa tão rápido que acabou derrubando a cadeira 
colocada por vovó bem no meio do corredor. Vovó era assim: adorava colocar 
coisas espalhadas pela casa. E que coisas bizarras eram, na maior parte das vezes! 
Mas, ultimamente, vovó tinha se superado: mexia como os móveis da casa! Um 
dia, uma mesa perto do banheiro; outra vez, um sofá em pleno jardim! Mamãe 
ficava furiosa, porém era dotada de uma alma doce e repleta de nuanças calmantes. 
Diferente de papai, que só faltava arrancar os últimos fios de cabelo quando via as 
estripulias que vovó inventava. “Coisa de gente louca, mamãe endoideceu”- dizia, 
lamentando, à família. Mamãe sorria e, com a ajuda de Maninho, colocava tudo 
novamente no devido lugar...

  Lembrava de uma ocasião em que papai quase desfalecera com as atitudes 
de vovó. Isso quase sempre acontecia, pois, no fundo, papai não compreendia bem 
a velhinha. Recordava: era domingo, a família reunida: tios, primos, o churrasco 
pronto para ser assado... O cachorro latindo no fundo do quintal, os vizinhos com 
os olhos arregalados... Família é assim mesmo quando se junta: é um Deus nos 
acuda! No meio daquela algazarra toda, esqueceram da vovó! Foi Maninho quem 
lembrou dela:

 - Papai, cadê a vovó? 

O pai, pronto para servir o refrigerante aos primos e ao tio Mário, não ligou muito:

 - Sei lá, Maninho, deve estar no quarto, ora...

 - Chame ela, Maninho! Quero dar um abraço na mamãe! Estou com saudades 
daquela velhota excêntrica... - disse tio Mário, pegando o copo que papai lhe 
estendia.

 Maninho não sabia direito o que significava excêntrica, mas correu até o 
quarto da vovó. Assustou-se ao notar o quarto vazio, sem sinal dela. Ué, onde 
estaria a vovó?
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 Procuraram por toda a casa, o jardim... tios, primos, todos em polvorosa! 
Nada... até que o latido insistente e agoniado do Bolota assustou a família. A 
irmãzinha, meio bamba das pernas, correu, afobada:

 - Maninho, ligeiro! É o Bolota que tá latindo furioso. Corra, Maninho!!

 O restante do pessoal seguiu a irmãzinha... Lá estava o canil. Bolota latia 
como um possesso! O canil era espaçoso, havia lugar para mais um cachorro, 
mas Bolota era, naquele momento, seu único habitante. Quer dizer, neste instante, 
havia mais ocupantes lá dentro. Maninho quase não acreditou no que viu! Os tios, 
primos romperam em gargalhadas! Papai e mamãe olharam, aturdidos e sem fala...

  - Meu Deus, vovó! O que a senhora está fazendo aí dentro, sentada 
nesta cadeira de balanço? – Maninho chegou perto do canil, não sabia se ria... Não 
entendia direito o que vovó queria provar, desta vez.

  A velhinha olhou-os e sorriu de forma misteriosa. Depois observou tio Mário, 
a esposa e os pequenos. Simplesmente ignorou papai, mamãe, a irmãzinha. Foram 
breves minutos, depois se encolheu no seu mutismo. Bolota é que não despregava 
os olhos de vovó e continuava a latir como um doido. Queria expulsar vovó de 
seu lar o quanto antes! Porém, ela nem ligava. Embalava-se suavemente em sua 
cadeira de balanço... pra lá... pra cá.. pra lá... pra cá...

 Papai perdeu a paciência e segurou a cadeira com força. Vovó olhou-o 
assombrada. Maninho tentou acalmar papai e, depois, falou para a velhinha:

 - Vovó, por favor, olhe pra mim! O que a senhora está fazendo no canil do 
Bolota? Venha, vamos sair daqui!

 Vovó sorriu novamente, fascinada pelas palavras de Maninho. Mas foi para 
papai que ela se dirigiu:

 - Pedro Afonso, finalmente, parece que está notando que a vida não se resume 
a papel e caneta. Precisa enxergar o mundo real em certas ocasiões... Preciso puxar-
lhe as orelhas mais seguido!
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 Papai abriu a boca para dizer algo, de repente, porém, sacudiu a cabeça e, 
desnorteado, afastou-se do canil, levando mamãe em seu encalço.

 Tio Mário e tia Amélia ouviam a vovó, estarrecidos. O tio suspirou, alto:

 - Vá, mamãe! Já está na hora de a senhora deixar essas bobagens de lado. Mãe, 
a senhora tem 89 anos! Não é uma criança e nem pode agir como uma menininha 
tola!

 Vovó levantou o braço e pediu silêncio:

  - Meu filho, segure esta língua! Você também é outro que precisa afastar o 
véu dos olhos. Vive como um caramujo, fechado em seu mundo hipócrita. Aliás, 
devo fazer uma visitinha a meus netos e à Amelinha. Qualquer dia. Até pensei em 
mudar certas coisas naquela casa cheirando a mofo! Que tal... – Mário segurou a 
mão da esposa, puxou as crianças e quase saiu correndo, enquanto dizia:

 - Deus me livre, mamãe! Fique longe da minha casa. As crianças e a Amélia 
estão muito bem sem as suas visitas... Vamos, crianças, vamos depressa... Aliás, 
vamos é embora, o almoço fica para outro dia... Venha logo, Amélia!!

 E praticamente fugiu, levando os filhos e a esposa em desabalada corrida 
pelo pátio.

 Vovó riu mansamente, com os olhos postos na família que ia longe...

 - Coitado do meu filho! Pobre dos meus netos! Que mundo cinza eles 
todos vivem! Tenho dó das crianças, ficarão iguaizinhas ao pai. Levantou-se, 
repentinamente, enquanto olhava Bolota com os olhos brilhando:

 - Bolota, hoje à noite volto, farei companhia a você. Quero ver as estrelas... 

Maninho e a irmãzinha sufocaram o riso: vovó enxergava coisas que ninguém via!
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Ouvindo paredes e tetos
Desprendido das alturas, vem o sereno tocando relvas e respingando estrada. A 
noite, tamborila saudades na porta da madrugada. 
É que nas horas cavalga o tempo por campos espaçosos, fazendo varreduras no 
vento. Vida que passa e acena para as cenas vividas. 
Remontadas as verdades e as mentiras, tudo se leva para a cama. Separa-se o joio 
do trigo, a cabeça no travesseiro. 
 
Tem estrelas solitárias na contemplação de milhares de olhares, mais solitários 
ainda. É que sonhos se pendem nas telas das esperanças. 
E o mundo se faz desigual, pela ignorância. 
A noite é vastidão de pensamentos, com as chaves das trancas nas mãos. Abrem-
se portas e descobre-se que há outras tantas, logo à frente, com as mesmas 
fechaduras. 
Precisa-se saber se gira a chave, ou não. 
 
É que as imagens são vivas ou desdenham, enlaçadas em cada ação. 
A vida é jogo de consequências nas causas feitas. 
Xadrez que se joga sem tabuleiro demarcado. 
As peças são pressas, ou é estadia... 
Só se movimentam conforme pedem as estratégias. 
 
Lá fora tem frio e o luar soberanamente se enaltece no brilho, tal qual, pessoas se 
exaltam no brio, quando devagar começam a descobrir, que portas são para serem 
abertas.  Se forem feitas, porque protegem alguma existência. Descobrir é ato de 
buscar. 
Lidar com o descobrir é novo estudo e aprendizado. 
Insônia cambaleia entre dormir e ficar deitado ouvindo paredes e tetos contarem 
segredos.

Takinho
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Dia de folga
Nos pátios folhas caídas esperam ventos para pegarem carona e irem secar voando. 
Crianças brincam com o compromisso que a felicidade tem, de fazer sorrisos 
inocentes. A vida segue seu rumo e seu prumo na normalidade, confraternizando 
momentos e amores. 
Petrificadas, as estátuas relembram arte a todo o momento e compõem a beleza 
dos lugares. Parece ouvirem as risadas nos parques, os segredos contados entre os 
casais. 
 
Há tanta vastidão na pele das pessoas! Pena que os preconceitos ainda existam. O 
mundo é palco de diferenças, mas o espetáculo é o mesmo para todos. Na verdade 
os personagens do show de agora, podem ser a mesma plateia de amanhã. Tudo é 
surpreendente! 
Águas das fontes de inspirações é sede saciada no lodo verde das poesias. 
 
Sentadas na grama, pessoas saboreiam sanduíches e a brisa rouba sabores. As 
grades abarcam circunferências, que sustentam jardins e todo emaranhado de 
sonho suspenso, no pouso de borboletas sobre as flores; Enfileiradas em guarda 
contínua, espreitam o tempo correr e acenam delicadamente para a ferrugem que 
vem abraçá-las levemente. 
 
Canoas de madeira deixa que mexam em seus remos e assim deslizam suaves na 
água, levando ora o romantismo de apaixonados, ora a diversão de navegar apenas 
com pessoas a bordo. 
Os peixes mantêm segredos e calmaria e submersos acariciam ramagens aquáticas. 
Às vezes visitam a superfície só para verem o mergulho do olhar das pessoas sobre 
suas nadadeiras. 
Assim se desenha a vida na tarde, cantarolando minúcias no prazer de um dia de 
folga.

Takinho
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Momento único
A tarde vai se banhando de chuva... Asas de sonhos sobrevoam mentes solitárias. É 
que a vida é feita de ilusões e cada momento é único. 
Flores desabrochadas pela manhã, se entregam ao amor das brisas e gozam 
intensamente. É que o amor é feito de não saber e quando se sabe, não consegue 
entender. 
As janelas ostentam saudades de olhares. 
É que o tempo é mesmo impiedoso. Oferta coisas boas, mas se não as agarramos, 
ele mesmo as leva embora. 
 
Os telhados tais quais cabelos longos, deixam escorrer águas, enquanto pássaros 
aninhados, como se fossem na nuca das casas, quietinhos doam carinhos. É que 
doar-se em carinho é mostrar essência e quando o carinho se faz sentido, é que 
encontrou outra essência. 
Pessoas caminham embaixo de guarda-chuvas. Levam consigo apenas o ir, deixam 
rastros ainda na sola dos sapatos, para que a chuva os apague instantaneamente. 
É que tudo passa rápido e não existe felicidade constante e nem tristeza que dure 
para sempre. 
 
As ruas se dispõem a ligar moradas, beijando calçadas e canteiros. 
É que tudo é conexo, nas criações e invenções que migram das emoções e razões. 
Os seres se identificam pela mesma fragilidade e força, cada qual usada, quando 
devidamente necessária. 
... E a tarde vai se banhando de chuva, num momento único. 
Imperiosas, umas flores namoram pingos sem pudores.

Takinho
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O Segredo das Nuvens* (O Poder do Imaginar Positivo)

(Por Tex Rocketann – do Recanto das Letras)

 
Posso até não conseguir me projetar até as nuvens, mas sei enxergar nelas os desenhos de 
figuras que me dizem para não baixar a cabeça e para continuar olhando para os montes onde 
os primeiros raios de luz já cintilam prenunciando o Socorro que espera a todos nós.

*(Inspiração: Bíblia, Salmos 121 - 1,2)

 
Tex Rocketann

----------------------------------
 
Aprendendo com as ’MÔNICAS (até o Maurício de Sousa duvida)

(Por Tex Rocketann – do Recanto das Letras)

 
1) A mais complicadas das “MÔNICAS” é a Dona:  “Mnemônica” 
 
SIGNIFICADOS - 
 
MNEMÔNICA = Memorização fácil por associação que permite a lembrança de coisas ou 
fatos difíceis de reter. Arte de ajudar a lembrar determinadas coisas por associação com 
outras, como associar siglas a algumas palavras. 
  
/ “O cérebro depende das inserções mnemônicas para lembrar de determinados fatos”. \ 
.......... 
OBSERVAÇÃO do Tex: 
De fato, essa ¨Mônica” daí é complicada. Ela até juntou o “M” com o “N”, sem NEM se 
preocupar em ter uma vogal entre essas duas consoantes. 
 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
Uma “MÔNICA” que tem mania de grandeza é a Dona:  HEGEMÔNICA 
 
SIGNIFICADOS - 
- Hegemônica = 
1. Da hegemonia ou a ela relativo. 
2. Que exerce domínio. 
3. Que é superior; que tem vantagem. 
 
OBSERVAÇÃO do Tex: 
A complicação aumenta quando essa “MÔNICA” se envolve com ideologia política: 
- A supremacia de um povo sobre outros, seja através da introdução de sua cultura ou por 
meios militares. Isso faz com que “HEGEMÔNICA” lembre um conceito foi formulado por 
Antonio Gramsci para descrever o tipo de dominação ideológica de uma classe social sobre 
outra, particularmente da burguesia sobre o proletariado e outras classes de trabalhadores. 
 
Essa “Mônica” daí de cima pode ter como filhos: uma “Hegemônica”... ou um... 
“Hegemônico”, dependendo de qual nasce primeiro. 
 



 

 REVISTA BARBANTE - 165

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
Pessoal, vou ter que parar por aqui porque NÃO consegui me lembrar de outras “Mônicas” 
tão complicadas quanto essas duas, aí de cima. 
  
:::::::::::::::::::::::: 
Nota de empoderamento ----------- Todas essas definições e exemplos didáticos (que 
intercalam com as observações pessoais do Tex Rocketann) foram extraídas de: https://www.
dicionarioinformal.com.br 

“Vovó, o que é um BROTO...?” – (Joãozinho)

(Por Tex Rocketann – do Recanto das Letras)

 

A professora da série maternal do Joãozinho avisou. 
  
- Próxima aula, todo mundo aqui com um broto que caiba num vidrinho de Nescafé. 
 
Joãozinho, de família grande, não tinha prestado bastante atenção que a aula tinha sido sobre 
plantinhas para que se cuide da Natureza. Em casa, saiu perguntando e sofrendo com as 
respostas. 
 
Começou pelo irmão mais velho, pois foi ele quem o recebeu no portão quando desceu do 
transporte escolar. 
 
- Lipê... ô Lipê! Escuta! O que é um “broto”? 
 
- “Broto é esse teu cabeção, otário!”  – E o Felipe deu as costas e entrou às gargalhadas 
sumindo na sala. 
 
- Neidê... ô Neidêêê! O que é um “broto”? 
 
- “Broto é como esse teu nariz vai ficar, se continuar me enchendo com essas perguntas!” – 
Ouviu a irmãzinha ameaçar. 
 
Joãozinho esperou até a noitinha, para quando chegassem o papai e a mamãe. Antes, ele 
jantou conforme a idosa babá serviu aos três, e ficou de plantão na expectativa. A babá era 
já de uma idade que não permitia ao Joãozinho perguntar sem que a surdez dela o deixasse 
impaciente. 
 
- “Mã-nhêêêê!”  –  A coitada da mãe nem tinha acabado de entrar depois de deixar o carro na 
garagem – “Mãe, o que é um “broto”? 
  
- “Filho, depois você me pergunta porque agora estou cansada e com a cabeça cheia... mas 
tudo indica que é um tipo de peixe... peixe-broto, sei lá...!” 
  
O pai chegou lá pelas 20h30, com a cara de quem tinha bebido. 
 
- Paiêêê! 
 
- “Oi, filhinho, dá aqui um abraço no paizão!” 
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- “Pai, o que é...” – Já era tarde demais, pois o paizão tinha já corrido para o chuveiro, com 
escala já certa no vaso-trono, lá no banheiro onde ficava trancado normalmente por meia 
hora. 
 
Foi então que o Joãozinho percebeu a sua vovó entrando pela porta da sala, pontual como 
sempre para uma visita noturna ao lar do curioso netinho. 
 
- Vóóóóóó...! 
 
- “Oi, meu pestinha mais lindinhooo...!” 
 
- Vó, o que é um “broto”? 
 
A vovó pegou o Joãozinho nos braços e, sempre caminhando e beijando o netinho, seguiu 
com ele para uma sala de estar em que ela tinha um espaço cativo naquela casa. 
 
E foi assim que o Joãozinho, ainda mais confuso, acabou pegando no sono lá pelas 23h30 
tendo o ouvido sistematicamente bombardeado com canções que serviriam para ninar, sendo 
na verdade músicas saudosistas que a vovó fez questão de que ele escutasse, todas do tempo 
da Jovem Guarda: um tal de “broto” pra lá... broto pra cá...! 
 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
Moral da história (estória): -------------- Pergunte preferencialmente à professora! 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
Nota didática sobre o assunto da piada: ---------- Brotos ou rebentos são a parte visível de 
plantas em estágios iniciais de desenvolvimento, no geral, consistindo de um caule em 
desenvolvimento e folhas. Confira em: https://educalingo.com/pt/dic-pt/broto
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A revista Barbante agradece a todos os colabodores que 
ajudam a construí-la ao longo desses oito anos.
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Dossiê
Ciranda Poetrix
“Então é Natal”

18 de outubro de 2020



 

 REVISTA BARBANTE - 170

Editorial
Este dossiê de poetrix foi criado no grupo de WhatsApp Ciranda 
Poetrix em dois domingos de sol, no dia 24 de dezembro de 2029 
e no dia 13 de dezembro 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 Papai Noel, Esperança, Caridade e amor ao próximo 
nesta data tão bela à humanidade! 
Todos os que aqui estão se esforçaram para compor os mais belos 
poetrix para celebrar o Natal 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 imagens deste dossiê são de Christina Ramalho da série Portas 
e Janelas.
Agradecemos a todos os participantes pela parceria.

Boa leitura,
Danda Trajano
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Alberto Valença
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ENTÃO É NATAL...
Enganando as crianças
Falando de Papai Noel
Velhinho de aluguel.

ENTÃO É NATAL
Uma estrela brilha
No céu de Belém
É Jesus que vem.

ENTÃO É NATAL
Quantos presentes
Deixei de ganhar
Mas tinha um lar.

ENTÃO É NATAL
Essa  é uma festa

De muita comida na mesa
Ainda que modesta.

ENTÃO É NATAL
Cantos celestiais

Entoados nos corações
Embalam sonhos.

ENTÃO É NATAL
Na manjedoura um menino

No céu, uma estrela
E no coração o amor.

ENTÃO É NATAL
Numa favela um choro
No morro um tiroteio

Natal não chega nesse meio.

ENTÃO É NATAL
Uma choupana abandonada
Serve de abrigo pra amada

Pobre gari fugitivo.

ENTÃO É NATAL
Na favela uma criança
Um bilhete para Noel

"Quero vingança!"

ENTÃO É NATAL
Nas cidades casas iluminadas
Nas ruas lâmpadas coloridas
Nas favelas crianças famintas
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Andréa Abdala
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SONHO DE UMA CRIANCA
Neste Natal

Presente desejado
Noel vacinado

SONHO DE NATAL
Ser a ceia

Dos famintos
Noite feliz

CEIAS DE NATAL
Panetone
Rabanada

Nada

A MAGIA DO NATAL
Lápis coloridos
Abraçam João

Natal com amigos

NATAL EM REDE
Ho ho ho
Ceia light

Plugs à mesa



 

 REVISTA BARBANTE - 175

Ângela Ferreira
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RENOVAÇÃO
Além mar

Novo Mundo
Resta aproveitá-lo

SINOS DE BELÉM
Boas novas

Salvador menino
Retorno anunciado

PROSPERIDADE
Gratidão à vida

Bondade aplicada
Saldo positivo

MAMÃE NOEL
Presente

Meu corpo
Embrulho natalino

 
ESPÍRITO NATALÍCIO

Caridade autocrática
Divide pão

Entre burguesia

TEMPO DE PAZ
Mudança interna

Anos aos milhares
Quantos mais?

JINGLE BELLS
Iguais se atraem

Buscam felicidade
Outros não
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Beth Iacomini
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NATAL
Nasce O Menino
Amor de Deus

Transforma a humanidade

MENINO-DEUS
Nos corações

Renasce o Bem
... É Natal!

ENSINAMENTOS DO NATAL
Amar a vida

Nunca desistir
Re-nascer, esperançar. ...

ERA UMA VEZ...
Na infância

Meu fantasma de estimação
... PAPAI Noel

OUTRA VEZ...
Pão e amor

Oportunidade da partilha
Então... é Natal

CELEBRAÇÃO
Missa do Galo, 21h

 On Line ...
NATAL contemporâneo

COMISERAÇÃO
No Presépio

Chora o MENINO
Renasce meio ao caos
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Bia Reis
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NOITE FELIZ
mesa farta

partilhando amor
Natal em família

É NATAL
época de luz

elevada gratidão
nasceu Jesus

VEM 2021
Natal Diferente

celebrando distante
melhor presente

NOEL CHOROU
não quis presente

um só pedido
volta do pai ausente

ESPÍRITO NATALINO
tempo de sonhar
esperança no ar

tudo passa

BELÉM
estrela guiou

reis a caminho
Ele chegou

QUERIDO PAPAI NOEL
cartinha pronta
único pedido

o vírus combatido
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Bijuka Camargo
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PAZ E AMOR
Natal, aqui, ali e lá

Nasce Jesus
Pra nos salvar
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Cezar Defilippo
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NATAL DISTANCIAMENTO
Álcool gelo

2020 renas congeladas
Papai Noel virtual
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Danda Trajano
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ENTÃO É NATAL
Crianças na rua
Sem ter famílias
Natal sozinhas

 
NATAL DA MINHA INFÂNCIA

Faltava comida à mesa
Dormíamos cedo

Nunca vi Papai Noel

PAPAI NOEL
Esperava na noite de Natal

Que me trouxesse uma boneca
Ou um pão para comer

NATAL COM FOME
Menino descalço
Oceano nos olhos

Vestia Jesus

NASCEU JESUS
Blém, blém, blém
Chegou em Belém

Filho de Maria e José

FELIZ NATAL
Papai Noel

Veio brincar
Com Jesus

NATAL NO VERÃO
Papai Noel
Vai à praia

Tomar água de coco

UM BOM NATAL
Casinha branca

Feliz família
Um gato a miar

NATAL DE PIJAMA
Menino peralta
À meia-noite

Um Noel desenha

PAPAI NOEL
Traga uma bola
Menino peralta

Pezinhos de Jesus
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Dirce Carneiro



 

 REVISTA BARBANTE - 188

ENTÃO É NATAL
Façamos poemas

Poetrix de luz
A Gesù Bambino

REALIDADE NATALINA
Papai Noel

Presente
Contas no papel

SINAL
Estrela guia
Risco no céu
Parto na terra

MEMORÁVEL
Festa cristã

Celebra aniversário
Um dia, foi o amanhã

SUA REALEZA
Palavra, paradigma

Seu reino para todos
Novo rosto de Deus

HUMANO REI
Justo
Sábio

Novidade: Amor e perdão

MUDANÇAS
Na manjedoura

A Boa Nova:
d.C - Era Cristã - EC

NATAL DE HOJE
Presentes
Rabanada

Coitado...mas gostoso peru

REFORMADOR
Nasce o menino
Luz nas trevas

Lição da fé adulta

NOVA LEI
Não mais o castigo

"Olho por olho dente por dente"
Sim à revisão, outra face
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Dreyf Gonçalves
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QUE SACO!
ao pé da árvore que pisca

sem presentes à vista
Santa Claus em home office

AMIGO SECRETO
todo ano a mesma coisa

tiro quem não sei o que dar
saio para quem sei o que vou ganhar
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Eneida Cristinna
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MEU JESUS
manjedoura de palha

meiga mãe Maria
menino Luz

AOS PEQUENINOS DE JESUS
presépio a céu aberto

o Rei pede um cobertor
alimento quente

25 DE DEZEMBRO
Luzes coloridas nas varandas

Estrelas de Belém
Anúncios do Natal

MEU PAI SEBASTIÃO NOEL
Presente debaixo da cama

Mimo de boneca
Doces lembranças

NEM SEMPRE O NATAL É VERMELHO
Onde o Papai Noel
Enfeite de vitrine

Brinquedo de papel
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Jocy Marinheiro



 

 REVISTA BARBANTE - 194

ENTÃO É NATAL
Terra do farol

Reis Magos alugaram
Pelo céu estrelado.
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Karol Castro
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MILAGRE NATALINO
Estrela D'Alva no ar
Cânticos nortunos

A ninarJesus Cristo!
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Liz Rabello
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ENTÃO É NATAL
Só é paz no papel
Pra sogra é guerra

Pobre dorme no jornal

ENTÃO É NATAL
Eis-me inteira

Renovando abraços
Há amor de sobra pra se trocar

CEIA SOLIDÁRIA
Natal sem aglomeração

Ceia em distribuição
Divisão para multiplicação

OLHOS DE JOSÉ, MEU PAI
Manhã de Natal

Corri pra cama de casal
Eu, criança, me vi, feliz!

SONHOS DE PAPEL
Noel, ilusão

Papai, gratidão
O melhor presente: Desejos numa carta

TRÊS REIS!!!
Estrela de Belém

Rendam-se... Sigam-na!
Fé no novo Rei

VOAM TAMANCOS
Fim de ceia de natal

Discórdia
Família italiana tradicional

FANTASIA
"O que é isto, Juju?

Ela belisca bumbum do Noel...
"É pra ver se é de verdade!"
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Lorenzo Ferrari
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ENTÃO É NATAL
Nunca esquecer de uma data

Ela o torna completo
Ela te faz ser melhor

NATAL COVID MAIS HUMANO
Querer-te espaço
Querer-te tempo
Querer-te vida

NATAL MAIS ÍNTIMO
Ficar à dois

Nunca foi tão certo
Como dois mais dois é covid

PRESENTE NO NATAL
Um sorriso é nossa moeda
Um bem-estar é ganha pão

Existimos para sermos humanos

MAIS NATAL
Todos os dias

Ser ao próximo
Pensar nos outros

SEM BRILHO
Tudo apagado

Nada de árvore
Covid em festa
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Luan di Carval
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PRIMEIRO NATAL
Três reis

Saúdam o Rei!
Jesus nasceu.

NA PANDEMIA
O natal chegou!

Presentes?
Enclausurados em vossos lares.

CEIA DE NATAL
Todos à mesa.

Celebração.
Ele é presente.

COVID PRESENTE
No virtual

Amigo secreto
Feliz Natal

NATAL QUARENTENA
Ponto final

Interrogação
Reflexão

NATAL COM ÁGUA
São Francisco

Messias
Fim da seca

NOVO NATAL
Vermelho sumiu
Noel no vestuário

Brasil verde amarelo
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Luciano Borba
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CORAÇÃO DE AÇO
Luz no espaço

Nascimento do Mestre
Planeta de aço

HOMEM ALADO
Manjedoura do amor

Vôo da dor
Ser livre...

QUERO TU
Noel dos presentes
Árvores reluzentes

E meu Mestre?

REDENÇÃO
Sapatinho na janela
Vem bom velhinho
Qual o caminho?

TRONO DO REI
Império do ouro
Força do touro

Rei dos humildes

AGORA
Clarão da aurora
Sonho de outrora

Então é Natal

BÁLSAMO
Doente no leito

Tristeza no peito
DOUTOR da alegria

ESTRELA DE BELÉM
Maria e José
Magia da fé

Reino do AMOR

A FONTE
Há 2020

A esperança
Alma de criança

ORAÇÃO
Pa(i)netone na ceia

Fé na aldeia
Somos todos um
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Luciene Avanzini
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TEMPO DE AMAR
Advento prepara
Aquece corações

HO... HO... HO... Noel chegou

NATAL DIFERENTE
Presentes

Árvore virtual
Famílias ausentes

CHEGOU O NATAL E O ANO NOVO... TALVEZ
Festividade ansiada

Atesto positivo
Planos adiados
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Marcelo Marques
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ENTÃO É NATAL
Nasce a Verdade, a Esperança,

Valor do Amor, mas o mundo delira...
Papai Noel, presentes e mentiras.

NATAL DIFERENTE
Mais íntimo e recluso
Traduz mais um dia
Limitado presente

ENTÃO É NATAL
Sem enganos e Papai Noel

Busca de Vida e Paz...
Pandemia real!

NATAL VIRTUAL
Seria opcional

Tornou-se obrigação
Pela vida presente
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Marília Tavernard
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ENTÃO É NATAL
O bem nos corações

fala de amor e perdão
Jesus vive

DEZEMBRO
Mês de paz

harmonia nos lares
abraços de solidariedade

ENTÃO É NATAL
Esperança no ar
renovar corações
aprender a amar

NATAL 2020
Pouparam o Noel

Este ano clamam a Jesus
O verdadeiro Natal

UM NATAL DIFERENTE
Todo on line

Da ceia ao presente
Ausente,  calorosos abraços

JESUS
Cantemos parabéns

Ao aniversariante primeiro
Há anos esquecido.

NASCEU JESUS
É Natal em nós

Esperançosos pensamentos
Melhores dias virão à galope

PEDIDOS DE NATAL
Cura

Perdão
Compaixão

NATAL SOLIDÁRIO
É amor

Mate a fome
Noel tem vários nomes

ESTRELA DE BELÉM
Indica o caminho

Deus menino
Vem nos salvar
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Néctar dos Anjos
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ENTÃO É NATAL
Crianças nascem
Festiva chegada

Sorvem amor no colo materno

ENTÃO É NATAL
Ciclo fechando

Luzinhas em lusco fusco
Novos desejos a(s)cendem

ENTÃO É NATAL
Renovo a pele
Ao sol matinal

Douro-a

ENTÃO É NATAL
Vi uma estrelinha

Era fulgurante
Iluminou o céu

ENTÃO É NATAL
Novidades lá da praia
Agripina vem aí . . .

Traz labirinto, que esmero!
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Rafitrix
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CEIA DE NATAL
Então é Natal

Muitos comem demais
tantos outros, de menos

PLANTÃO NOTURNO
Ho Ho Ho!!!
Natal chegou,

Alguém tem que trabalhar

PAPAI NOEL
Digo não

À produção industrial
Só desejo abraço e beijo

CARTA AO PAPAI NOEL
Da lista repleta de desejos
Ao abrir meus presentes

Havia sempre Você

PRESENTE DE NATAL
Quero te desembrulhar por inteiro

Posso pegar e amassar?!
Felicidade...
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Rita Queiroz
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NATAL
Na manjedoura
A luz do mundo

Nasceu Jesus
 

CELEBRAÇÃO DO AMOR
Deus menino

Incenso, mirra e ouro
Amor divino

LUZES DO NATAL
Paz na Terra

Grandeza do amor
Comunhão

NATAL DE AMOR
Poucos com muito
Muitos com pouco
Repartamos o pão

NOITE FELIZ
Luzes bailam
Falta o pão

Resta esperança

NATAL PANDÊMICO
Amigos virtuais
Não vacinados

Papai Noel no espaço

EM BELÉM
Focos de luzes

Pastores e ovelhas
Berço de palha: nasceu Jesus

NOITE DE NATAL
Corações sedentos

Sonhos brilham
Renovação

NOITE ESPECIAL
Muito brilho

Repartir amor
Salvação

BOM NATAL
Benfazejas palavras

Árvore da vida
Celebração
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Ronaldo Jacobina
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FESTA DE NATAL: SACI PRESENTE
Seu pai ensinou, ela dizia:

Tia, deficiente não é doente.
Perdeu a perna, não a Alegria!

BICHO PAPÃO NA NOITE DE NATAL
Papão, sai de cima do telhado
Neste frio, bom monstrinho,

Ficarás resfriado!

NINAR EM NOITE DE NATAL
Dorme, Bibia! Amanhã é o dia!
Cantei, ninei... também dormi...
Não é que Papai Noel veio aqui!

DANADO DE SABIDO
Que menino era aquele!

Irmã perguntou: Papai Noel existe?
Disse: Sim... você tá _perguntano_por ele!

NA ÁRVORE DE NATAL , O PEDIDO
Minha árvore de natal... aquela!

Será que Papai Noel
Vai subir no meu pé de ciriguela?

CENA INESQUECÍVEL: PRESENTE DA NETA
No Natal, o presente é dela:

Ciça pega a Vó pela mão
Pra ver o arco-íris da janela!!!

É NATAL... PRA QUALQUER IDADE
quem lê, solte o/a “pivete”

dentro de si: pinte o 7
...de cabeça para baixo!

SUBLIME PRESENTE DE NATAL
De Maria maior feito humano:

Deus nos deu em Jesus
E, dos Homens,o Filho recebeu a Cruz!
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Suze Jacobina
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RENASCIMENTO
tempo natalino

reflexão
que tal uma auto-doação?

NOBRE ESCOLHA
dezembro

novo tempo
consuma sentimento

 
NA CONTRAMÃO DOS VALORES

auge natalino
ferve melancolia

porque reina o consumismo?

NOEL
pode vir

traga uns mimos
época de repartir

CONVI-TE PARA A GRANDE CEIA
viralize amor

lives encontros
pandemia só de poesia

MAIS FANTASIA
a rena anuncia

máscara e álcool gel
cuidado Noel
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Valéria Pisauro
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ENTÃO É NATAL
Papai Noel distribuiu balas

Guardei um restinho
Doce amanhã!
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Vera Azevedo
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NOEL DAS ANTIGAS
Chorinho fino

Canção natalina
Noel Rosa & cavaquinho

NATAL...SOFRIMENTO?
Sem peru

Sem carneiro
Vegano já cheio

MENINO REI
Estrela de Belém

Incenso mirra ouro amor
2020 anos de esperança

CELEBRANDO
Ceia abraços perdão

Natal virtual 2020
Aglomere não

FESTA NATALINA
Fartura familiar

Boletos selfs faturas
Ostentação para que?

ESTRELINHA DE BELÉM
Risca de luz o céu

Anuncia Jesus
Outdoor  na escuridão

PRESENTE DE NATAL
Traga minha Caloi!

Papai Noel deu calote...
Pedalou sozinho o céu
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Feliz Natal!
Feliz Ano Novo!
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Em 2021, a gente vai 
se encontrar!




