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Palavras aos leitores e às leitoras
A Revista Barbante está feliz com mais uma edição! A cada dia crescemos 
mais um pouquinho com as colaborações de vocês, que chegam do mundo 
inteiro, e isso muito nos alegra! A Barbante é uma menina tímida que 
gosta de brincar dando nós em seus bonecos para não caírem nas águas 
profundas do rio Potengi.

Neste volume, a fotógrafa Isadora Pelosi, nascida em São Paulo e morando 
atualmente em Aracaju, Sergipe, nos presenteia com suas fotografias sobre 
flores que embelezaram mais ainda a Barbante. 

As seções desta edição estão distribuídas em Artigos, Cartuns, Contos, 
Crônicas, Ensaios, Poemas e Resenhas. 

A Barbante apresenta, também, mais um número da sua irmã caçula, 
Barbantinha, um caderno especial escrito por crianças do mundo inteiro 
com poemas, contos e ilustrações! Convidem as crianças para participarem 
mensalmente desse caderno encantador e cheio de beleza de mundos 
imaginários aos quais só as crianças conseguem chegar!

Também trazemos, nesta edição, mais um dossiê da Associação Literária 
e Artística de Mulheres Potiguares – ALAMP com o seu projeto “Deus e 
sua criação” já na sua segunda mostra. Vale a pena conferir!

Agradecemos aos nossos colaboradores,

As editoras 
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AFETOS DE AMOR-PAIXÃO EM AS HORAS NUAS, 

DE LYGIA FAGUNDES TELLES

Elisangela da Rocha STEINMETZ1

Resumo: Este artigo tem o propósito de promover uma análise acerca das relações amorosas em relação às personagens 
Rosa Ambrósio, uma velha e decadente atriz; Cordélia, a jovem filha da atriz e a terapeuta Ananta, no romance As horas 
Nuas (1989), de Lygia Fagundes Telles. Mulheres distintas com vidas que se entrelaçam e revelam diferentes modos de 
viver enlaces afetivos.

Palavras-chave: personagem feminina, amor, corpo, literatura. 

Em As horas nuas2 (1989), de Lygia Fagundes Telles, temos uma narrativa longa, de voz polifônica. O 
primeiro capítulo é narrado pela protagonista Rosa Ambrosio, que também assume a narrativa dos capítulos 
3, 8, 12, 13, 15 e 16. Nos capítulos seguintes, vamos encontrar outro narrador, o Gato Raul, que assume a 
narrativa dos capítulos 2, 4, 7, 9, 10 e 11. Já nos capítulos 5, 6, 14, 17 e 18, a narrativa é conduzida por um 
narrador omnisciente. Assim, durante a troca, conforme a alteração dos narradores, verificamos, ao longo 
da trama, diferentes perspectivas, embora muito próximas no ângulo que apresentam sobre a vida da atriz 
Rosa Ambrosio e daqueles que a cercam mais intimamente, nomeadamente a empregada Dionísia, o marido 
Gregório, a filha Cordélia e o secretário-amante Diogo. Agrega-se a esse pequeno grupo a analista que vive no 
mesmo prédio a Dra. Ananta e, posteriormente, o seu primo Renato Medrado e o delegado Leon. No decorrer 
do enredo, através das memórias da atriz, vemos ainda surgirem figuras que fizeram parte da infância de Rosa 
Ambrosio: seus pais, suas tias e tios, o amado primo Miguel, algumas primas e criados.

Como já fizeram notar os críticos, dados os diferentes trabalhos publicados sobre esse romance, de 
Lygia Fagundes Telles, tal texto permite uma rica gama de leituras. “Refleja, a un tiempo, una crisis individual 
y social, y para ello se centra en ese combate íntimo de la protagonista, en la expresión de cómo este afecta a su 
situación en el mundo y en cómo ese mundo se ve trastocado por sus conflictos particulares” (HERNÁNDEZ, 
2014, p. 15). Possibilita explorar, por exemplo, a posição da mulher no Brasil da década de oitenta no difícil 
ato de conciliar, entre outras coisas, a sua participação na esfera pública e privada, conforme o estudo Entre 
espelhos, máscaras, palcos e memórias:o jogo da representação em As horas nuas, de Lygia Fagundes Telles, 
de Ana Paula dos Santos Martins: 

Lygia, ao se utilizar do diálogo intertextual com o teatro, descortina, a partir de personagens 
femininas marcantes escritas por famosos dramaturgos, a encenação de uma possível história da 
sujeição da mulher pelo patriarcado e de suas tentativas de rompimento com essa estrutura repressora 

1 Doutoranda em Estudos Românicos e Portugueses pela Universidade Clássica de Lisboa (FLUL/UL) e 
Mestre em História da Literatura pela Universidade Federal de Rio Grande (FURG), e-mail: lizestein@yahoo.
com.br 
2  Todas as citações do texto As horas nuas pertencem à seguinte edição: TELLES, Lygia Fagundes. As horas nua. Lisboa: Edi-
torial Presença, 2005.
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(MARTINS, 2018, p. 15). 

A presença e a força da figura feminina nessa obra são também destacadas por Ascensión Rivas 
Hernández, no artigo intitulado Narración y memória en As horas nuas de Lygia Fagundes Telles: “las 
protagonistas de sus histórias suelen ser mujeres imprecionables que viven problemas familiares o de pareja 
en relaciones conflictivas, y tienen características poco habituales en los personajes femininos al uso.” 
(HERNÁNDEZ, 2014, p. 13). Há também o estudo de aspectos de ordem sobrenatural que conduzem o texto 
para o gênero do neofantástico, como ocorre no ensaio A estética neofantástica no romance As horas nuas, de 
Lygia Fagundes Telles, do crítico Kélio Junior Santana Borges, o qual, por sua vez, registra que

 O fato de termos um animal como narrador, sendo o dono de uma voz e de uma consciência narrativa, 
faz com que o romance assuma imediatamente marcas de ordem sobrenatural, um universo regido 
por leis e sentidos diferentes do cotidiano, cotidiano esse em que os animais não possuem capacidade 
de falar. (BORGES, 2018, p. 150). 

Essa presença do fantástico também é notada por Hernández: “es habitual la presencia de problemas 
que quedan sin resolver y que se tratan desde lo fantástico” (HERNÁNDEZ, 2014, p. 14). Assim, diante de 
um romance que apresenta tantas possibilidades hermenêuticas, pretendemos somar a nossa, observando a 
temática dos envolvimentos amorosos na referida obra e verificando de que forma essas relações acabam por 
espelhar uma cultura e um modo de viver, e de se tornar, em dado momento, símbolo de uma mudança, de 
ruptura com um passado, com uma tradição, que acaba por ser modificada.

No romance em questão, “encontramos ejemplos de adulterio, de homosexualidad, de relaciones 
entre una muchacha joven y hombres ancianos, y de hombres maduros con muchachas muy jóvenes.” 
(HERNÁNDEZ, 2014, p. 16). Vejamos a protagonista: Rosa Ambrosio foi uma menina que viveu com 
poucos recursos financeiros, embora tivesse entre as irmãs, tanto do pai quanto da mãe, tias abastadas que, 
em determinados momentos da sua trajetória, contribuíram com ajudas financeiras. A menina tornou-se uma 
belíssima atriz, rica e bem-sucedida. Após algumas décadas nota, através de seu corpo, que o tempo passou. 
Como se pode verificar nos trechos abaixo:

Tantos espelhos. Mas só agora me vejo, uma frágil mulher cheia de carências e aparências, dobrando 
o Cabo da Boa Esperança, já nem sei que Cabo é esse, era a mamãe que falava nisso mas deve ter 
alguma relação com a velhice, ô! meu Pai que palavra desprezível. (p. 17)

Bebo sem vontade, por que estou assim amarga? Vai ver, é inveja, estou ficando velha e me ralo de 
inveja dos jovens que vêm cobrindo tudo feito um caudal espumejante, o ralador da inveja rala mais 
fundo do que o ralador de queijo. (p. 26)

Não sei por que esses bandidos tinham que nascer brancos, resmungou ela. Já estava de luvas quando 
mergulhou mais uma vez a escova na tintura do copo. Inclinou-se para a frente. Abriu as pernas e 
bem devagar foi passando a tinta nos pelos do púbis. (p. 35)

Ao longo da sua vida, adquiriu alguns vícios que, somados ao envelhecimento, torna seu corpo um 
motivo de desconforto, pois vê na decrepitude a ausência de uma aparência que lhe era agradável e favorável; 
muito embora, através da observação de outras personagens, seja considerada uma bela mulher, como 
demonstram esses fragmentos: 
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Ela despiu-se e ficou nua diante do espelho. (...) Corrigiu a posição dos ombros. Levantou a cabeça 
e com as mãos curvas contornou os seios, tem seios de jovem, redondos. Firmes. (p. 35)

- É uma mulher muito atraente. E inteligente, está animada com essa nova peça, vai voltar ao teatro, 
não? (p. 208)

A consciência da idade a perturba. Diva, com uma vida de ritmo social aparentemente frenético, 
enfrenta também a ausência de trabalho quer porque ela mesma não queira, uma vez que os papéis que lhe 
agradariam interpretar já não lhe sejam os mais adequados, quer porque talvez já tenha atingido um ponto 
onde os convites já não lhe batem a porta.

A vida de Rosa Ambrosio tem momentos altos e baixos. Atriz viciada em álcool, decide escrever as 
suas memórias: AS HORAS NUAS. “Posso começar assim as minhas memórias: Quando nos olhávamos eu 
via minha beleza reflectida nos seus olhos” (p. 16). No entanto, não chega a escrever uma única linha, embora 
registre, de forma aleatória, alguns relatos de sua vida em um gravador que afirma sempre não saber se está 
funcionando: “lá sei se esse bosta de gravador ainda funciona, apertei os botões e pronto, não interessa” (p. 
181-182), evidenciando uma desconexão entre aquilo que diz pretender e as ações para alcançar o pretendido. 
Assim, seu intento declarado não assume no texto a representação de um compromisso da personagem. O que 
fica em foco predominantemente no romance é a vida emocional, tanto de Rosa Ambrosio, como dos demais 
personagens. Por esse motivo, decidimos observar como se estabelecem os laços afetivos ao longo do texto, 
em especial os laços de enamoramento, e o que daí resulta no quadro em que vivem essas personagens. Cabe 
considerar, no entanto, que se podemos ler no romance esses aspectos individuais das personagens, através 
delas podemos também vislumbrar uma realidade social que se manifesta entre o fim da segunda guerra 
mundial, adolescência de Rosa Ambrosio:

Veja, filha, o objetivo principal é apenas instruir a população que precisa se defender em caso de 
bombardeio. Estamos com os Aliados na mais terrível das guerras. (p. 182) 

- Mamãe, mamãe, mas que loucura é essa? Resmungou Miguel se remexendo na cadeira. A guerra 
está acabando, eles estão lá feito loucos no vale-tudo final, o Eixo está se lixando com a América 
Latina, disse e inclinou-se para mim. (...) viu minha florzinha? (p. 183) 

Bem como as décadas seguintes, conturbadas, na cidade de São Paulo, onde se passa a história. As 
ações que registram o momento presente na vida da atriz,

têm como pano de fundo um momento de profunda descrença no Brasil ‘redemocratizado’, após 21 
anos de censura e repressão, que culmina com uma inflação galopante, com a corrupção política sendo 
desmascarada nas esferas de poder e com a expansão desordenada das grandes cidades, alterando os 
modos de vida e os códigos de produção de bens e de consumo. (MARTINS, 2018, p. 02). 

O período é marcado simultaneamente por uma sede de liberdade, ruptura com os ditames morais e 
com um regime opressor. Do que temos um vislumbre, por exemplo, no seguinte fragmento:

A rua suja, o teatro sujo. A televisão. Começaram agora a usar crianças nos anúncios de máquinas, 
sorvetes, refrigerantes. As menininhas fazendo gestos e esgares sensuais de putas. Não tenho nada 
contra as putas mas não é um exagero tanta lição de putaria? O reino da vulgaridade. (...) O sexo 
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livre, abaixo as calcinhas! O louco livre, abaixo as grades! Aceito, nenhuma censura, longe de mim, 
hem?! Sou uma artista. Meu nome é Liberdade! (p.24)

Esse quadro social de instabilidade, que ruma em direção a algo ainda não estabelecido, deixa seus 
reflexos e pode ser lido também na vida afetiva conturbada de quase todas as personagens do romance, as 
quais parecem não encontrar equilíbrio ou satisfação, desdobrando-se numa busca complexa de afeto, onde o 
gozo e a alegria mesclam-se à tristeza e ao medo. 

Rosa Ambrosio, embora seja casada com Gregório, mantém um relacionamento extraconjugal com 
o secretário. Sabemos que, apesar da sua vida sexual desenvolver-se com certa liberdade, essa personagem 
perturbasse com a filha Cordélia, que gosta de namorar homens mais velhos. Vejamos:

Cordélia começou a andar com esses velhos, a gente conversava tanto sobre isso. E ele achando 
natural que a filha única, uma mocinha! A escolha é dela, dizia com aquela cara impassível, o 
cachimbo no canto da boca. (...) As respostas curtas, ah! vontade de esmurrar cara e cachimbo, mas 
então?...Permitir (...) que uma psicopata incapaz de escolher sua pasta de dentes, escolha o próprio 
destino. Eu quis dizer seu próprio amante (p. 23).

Mais adiante na trama, vamos percebendo que a vida afetiva de Rosa Ambrosio teve lá as suas frustrações 
- do que são exemplos a morte do seu jovem primo Miguel, por quem era apaixonada quando menina, afeto 
infortunado, e a descoberta da traição do marido com uma de suas primas, no início do casamento, conforme 
revela a fantasmagórica voz da prima Zelinda: 

Foi nesse espelho que aparecemos enroscados, Gregório e eu. (...) Fui até Gregório e o desejo 
latejante, nos agarrámos ali mesmo. Então você voltou e viu reflectido no cristal alumbrado do 
biombo os amantes se beijando num alumbramento. Mas não fique assim, Rosinha, você disfarçou 
tão bem e eu morri faz tanto tempo, você sabe. Morreu comigo a traição imprensada entre o carro e 
o poste. (p. 152)

Dessa forma, podemos pensar em Rosa Ambrosio como uma figura que buscou o amor, mas que, 
sempre que pensou tê-lo encontrado, este esteve acompanhado de algum tipo de traição – fosse porque o primo 
Miguel tivesse os seus casos sexuais, fosse por considerar sua entrega para a morte uma forma de abandoná-la. 
A lembrança apaixonada por Miguel, que surge ao longo do enredo, mesmo antes de o leitor poder identificar 
quem é essa personagem e saber de sua morte, revela a primeira paixão infortunada de Rosa, paixão que ela 
carrega consigo numa espécie de sonho obscuro: a morte do rapaz impediu a concretização da paixão que ela 
insiste em nutrir no seu mundo imaginário. Rosa casa-se e têm amantes, mas nenhum deles é Miguel.

A morte será depois também considerada como uma traição e forma de abandono. Quando do 
falecimento de seu marido Gregório, ela registra “Gregório já tinha ido embora, acho mórbido dizer que ele 
morreu, ele foi embora e pronto” (p. 17). Com Gregório, Rosa, aparentemente, constrói uma família dentro dos 
ditames sociais: casa-se e tem uma filha, porém os votos matrimoniais, aparentemente mantidos, são rompidos 
por relações extraconjugais de ambas as partes. A relação de Rosa e Gregório é, simultaneamente, decadente e 
convencional. E isso permanece até a morte/suicídio de Gregório. Embora o nosso foco seja o enamoramento 
(o amor-paixão), parece válido considerar que outro laço afetivo que se desfaz no abandono é o afeto do pai, 
que sai para comprar cigarros e não volta. Nesse sentido, a atriz vai registrar, em certo momento, a dúvida 
sobre se ele ou até quando ele esteve vivo. “E esse pai, por onde anda? Se é que ele ainda anda.” (p. 25). 
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Apesar da ausência prematura desse pai, sabemos que ele era afetuoso e dedicado a menina Rosa Ambrosio, 
ao menos enquanto esteve presente. Desse modo, o tema morte e abandono aproximam-se novamente. 

A morte funciona no romance como uma espécie de rival atraente para Rosa Ambrósio, e vai, pouco 
a pouco, lhe destituindo os afetos: primeiro Miguel, depois Gregório. Mais que isso, a figura da morte ronda-
lhe através da idade que avança e da decrepitude do corpo. No início, vemos Rosa reagir, pintando os pelos 
pubianos num ato que simula esconder o que mostra sem pudor: o seu envelhecimento. Por outro lado, a 
empregada, ao tentar removê-la do chão entre vômito e aglomerados de roupas sujas e conduzi-la para o banho, 
mostra que a briga com a idade que avança e, por que não dizer, com a morte subjacente nesse envelhecimento, 
é, por vezes, substituída por uma entrega dilacerante, onde a loucura lhe parece uma forma mais amigável de 
fim: a morte sem consciência dela mesma, 

Se enlouquecesse podia ser uma solução, não preciso morrer, apenas enlouqueço, não conheço mais 
ninguém, não me conheço, esqueci. (p. 43)

- Queria tanto enlouquecer, Diú, não morrer, mas enlouquecer, vou me desintegrando sem pressa, um 
pé no mar, outro no telhado. (p. 51) 

No entanto, a personagem sabe que essa opção não está disponível, e vemo-la, ao final do romance, 
internada numa clínica de reabilitação, com seu ar esvoaçante, sendo admirada pelo primo de Ananta, e 
mantendo expectativas quanto ao seu futuro profissional e amoroso. É sua forma de dizer não a morte. E 
persistir num jogo de entrega e repulsa, que espelha o próprio jogo amoroso. Luta para se recuperar e fugir do 
isolamento e da solidão. Deseja estar com Diogo, deseja amá-lo: “Diogo, onde é que você está? Eu te amo. 
Agora que te perdi é que sei o quanto eu te amei – mas por que tinha que acontecer outra vez?” (p. 19).  

Conforme Georges Bataille, o ser humano é descontínuo: “Ele só nasce. Ele só morre” e “Cada 
ser é distinto de todos os outros” (BATAILLE, 2014, p. 36). A morte, no entanto, passa a simbolizar uma 
possibilidade de se passar da descontinuidade a um estado inicial de continuidade, em que se pertence a uma 
esfera superior, divina e eterna, o homem, porém teme a morte e procura preservar seu estado descontínuo. Daí 
o paradoxo; enquanto procuramos preservar o estado descontínuo, também desejamos a continuidade perdida: 
desejamos a morte. A vida da atriz é representação do desenho, em certo aspecto, do movimento erótico. Rosa 
entrega-se, por vezes, ao álcool ao desespero e dá passos em direção ao abismo como se o fim de sua vida fosse 
mero apagar de luzes, como no teatro. Mas esta é a mesma mulher que faz análise, que se interna numa clínica 
de desintoxicação e anseia o retorno do amante. Rosa Ambrosio é uma mulher em crise, buscando no encontro 
consigo (escrever suas memórias) e no encontro com o outro (a união com Diogo) o domínio da própria vida. 
O erotismo, na obra, ultrapassa os episódios de jogo e entrega sensual para atingir um status que é a razão e 
força da própria existência. A existência de Rosa Ambrosio. Rosa, como alguém que deseja um reencontro, 
sempre resiste a registrar a morte de alguém: “acho mórbido dizer que ele morreu, ele foi embora e pronto.” 
(p. 17). O que lhe permite, a seu modo, amar Miguel e amar Gregório, por mais insólito que pareça; bem como 
amar Diogo, o único que pode ter novamente no ardor de seus braços.

A esperança de que Diogo, seu secretário e amante, que partiu após uma discussão, assinalando o fim 
do relacionamento, retorne para ela, figura como uma espécie de última oportunidade de viver uma conexão 
amorosa. Numa complacência banal, ela aguarda um telefonema do amante, um telefonema que passa a ser 
uma espécie de sonho, de desejo oculto revelado e que mantém viva a sua paixão. O relacionamento de Rosa e 
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Diogo foge às convenções por vários aspectos. Ele é mais jovem que ela. Ela ainda é casada, quando se envolve 
com ele. O poder econômico de Rosa é maior que o de Diogo, e isso reflete na vida prática dele (o apartamento 
onde ele vai morar e os presentes que ela lhe oferece). Esse enlace amoroso é o que, aparentemente, oferece 
mais prazer a Rosa, não só porque o apelo ao desejo sexual e o erotismo é que moldam a sua existência, do 
que são exemplos, entre outras, as seguintes passagens:

Bebemos, fizemos um amor lindo, dormi em estado de felicidade (p. 18)

O Diogo dos blues e dos sapatos italianos. Depois do sexo, me emprenhava pelo ouvido com suas 
fumaças intelectuais, oh! (p. 18)

Bombons, gracejos, flores. Foi me conquistando sem pressa, (p. 19)

(...) ele ficou me interrogando com aquele olhar dourado, dependendo da luz, apareciam paletas de 
ouro em suas pupilas. (...) Bati a cinza do cigarro em seus cabelos e rolámos em seguida pelo chão 
brincando de nos molhar com uísque e nos lamber depressa, não perder nenhuma gota, (p. 20)

Mas porque é transgressor rompe com as disciplinas de uma moral social e religiosa. Vejamos:

Lembro da noite em que ficamos juntos e livres porque Gregório viajou com Cordélia, os feriados 
numa chácara. (...) fizemos um amor lindo , dormi (...) para acordar num susto, com Diogo em 
prantos e me pedindo que lesse os Mandamentos da Igreja. Era madrugada, eu estava no apartamento 
dele, mas onde ia achar agora um Catecismo com os Mandamentos da Igreja? Tentei dizer isso e ele 
chorando sem parar, era porre, tudo bem. Mas já vi que a antiga fé ressurge inteira quando ele fica 
criança de novo. Fácil de entender, a mãezinha levava o menino para os preparatórios da Primeira 
Comunhão, (p. 18).

Rosa é uma mulher que, ao longo da sua aventura pessoal, venceu os empecilhos da economia, da 
sociedade e da cultura que a rodeavam, mas faz isso tendo como centro o próprio eu. Ela percebe o mundo 
e suas injustiças, por exemplo, sabe que o marido foi torturado: “Não, não adianta se revoltar, Gregório 
se revoltou, partiu para o confronto e acabou cassado, dependurado, torturado. Sua linda cabeça pensante 
levando choque, porrada. Atingido no que ele tinha de mais precioso. Ferido para sempre.” (p. 16). Ela, no 
entanto, deixa as coisas passarem ao lado, talvez como forma de sobreviver, como forma de superar o contexto 
social que a cerca. Sua atenção recaí insistentemente sobre si, sobre seu corpo, sua representação de grande 
atriz, já desprovida de qualquer outro papel para representar: “Amo a glória, sou um poço de vaidade mas 
digo que estou me lixando com essas futilidades, poso de artista solitária” (p. 21). Essa individualidade quase 
exasperada é, também, o que a torna um ser tão ardorosamente apaixonada, visto que, “Para amar é preciso ser 
distinto do próprio objeto do amor, ao qual se pretendia estar unido” (ROUGEMONT, 2001, p. 12). Todavia, 
a sua natureza e o seu modo de atuação conduzem à insatisfação com relação aos parceiros e principalmente 
consigo mesma. Diante do espelho, que lhe revela a falta de uma juventude e de um vigor que não podem 
ser restituídos, vê-se em terrível solidão e sentimento de abandono, dos quais foge, temporariamente, pela 
embriaguez. A atriz, no entanto, inegavelmente busca por uma ligação desde a sua juventude, e é essa busca, 
essencialmente, que lhe joga em cena com o outro, não permitindo o seu completo isolamento em si mesmo, 
busca que sempre é frustrada. Nela coexistem, simultaneamente, elementos de alegria e de vida, com elementos 
sombrios de tristeza e morte. 

 O contexto amoroso e suas complicações serão prazerosamente, para a atriz Rosa Ambrosio, o melhor 
cenário de atuação para a sua existência, uma vida que é caracterizada pela representação: a expressão do 



 

 REVISTA BARBANTE - 10

corpo, dos papéis que desempenha ao longo da sua trajetória (sejam reais – filha, mãe, esposa, amante -, ou 
ficcionais – os da atriz, mulher trabalhadora). Desta forma, se inicialmente o amor parece algo frustrado na 
vida da personagem, que lhe conduz a uma espécie de fracasso e fonte inesgotável de problemas, é ele, para 
Rosa Ambrosio, uma forma de expressão, de encontro e desencontro com ela mesma e com o outro, numa 
incessante busca que encontra as barreiras de um comportamento egoísta e perturbado, onde, não há apenas 
um corpo em luta com a degradação, mas uma alma em luta pela existência. E é isso que a faz ora repelir e 
negar a morte, por mais exaustivo e infrutífero que possa parecer o duelo, ora sucumbir e desejar a morte.  

Somos seres descontínuos, indivíduos que morrem isoladamente numa aventura ininteligível, mas 
temos a nostalgia da continuidade perdida. (...) Ao mesmo tempo em que temos o desejo angustiado da 
duração desse perecível, temos a obsessão de uma continuidade primeira, que nos religa geralmente 
ao ser. (BATAILLE, 2014, p. 39)

A morte leva os corpos dos amados, mas o sentimento ligado aos amantes permanece. Isso faz Miguel 
inesquecível, e Gregório, uma figura terna e generosa. Embora a protagonista experimente apenas uma série 
de relações desencontradas, por uma razão ou outra, nas suas memórias revelam-se claramente essa busca por 
uma relação amorosa que pudesse ultrapassar os jogos eróticos, mas que ela não consegue estabelecer e tenta 
construir num espaço assombrado de lembranças um tanto conturbadas.

Para além da protagonista, também, Cordélia e Ananta são personagens cuja vida afetiva se destacam 
no romance. No caso de Cordélia, o que predomina são as marcas de sua juventude, que encontram oposição 
na decrepitude da mãe (Rosa Ambrosio). E no seu gosto por parceiros de idade avançada. O que, assim, nega 
a suposta falta de interesse sensual por um corpo envelhecido - como pode ficar sugerido no romance, dado o 
medo da velhice de Rosa Ambrosio. Visto que a atriz  mantém ativa a sua vida amorosa e, apesar de sentir-se 
em declínio quanto à forma física, ela continua a ser vista pelos outros como uma bela mulher. 

Os relacionamentos de Cordélia representam, sobretudo, uma liberdade de expressão, pois não é o ato 
físico puro, mas o erotismo, o jogo dos corpos, dos sexos que a estimulam, o dar prazer (“Meu prazer está em 
lhes dar prazer, ela disse” (p. 38)) e, principalmente, a confissão pública disso, a transgressão, uma vez que o 
pai, a mãe, Ananta e Dionisia, por exemplo, sabem desses enlaces. A moral vigente vê de forma indecorosa 
esses casos, o que, provavelmente, leva Rosa Ambrosio, que parece tão livre sexualmente, repetidamente 
a criticar a filha, desaprovando seus relacionamentos: “Em que falhei, meu Deus, (...)Adora velhos, todos 
velhos. Impotentes, velhos. E velho impotente só pensa em porcaria, (...). Só sente prazer com velhos a minha 
linda filhinha. Não é uma anormalidade?” (p. 37). Cordélia, por sua vez, vivencia os jogos do amor, mas não 
declara uma paixão por alguém específico. Sabemos, no entanto, que, quando viaja, está em companhia de um 
homem (mais velho como sempre), por quem acredita nutrir um sentimento especial. Essa personagem, em 
termos amorosos, estabelece o desejo de liberdade, não só sexual, mas também afetiva. 

Já a personagem Ananta constitui um caso muito particular e que, assim como o gato Raul, permite 
que esse romance, muitas vezes, possa ser analisado pelo viés do fantástico ou do neofantástico, mas esse não 
é o caso da nossa análise. Como sabemos, Ananta é terapeuta de Rosa Ambrosio e reside no mesmo prédio 
de luxo em que mora a atriz. Ananta é tranquila e equilibrada, voltada especialmente para o seu trabalho, 
que inclui prestar assistência às vítimas de abusos na Delegacia de Mulheres. Sobre Ananta é dito: “Ananta 
Medrado era uma flor de menina. Feminista mas moderada. Contra a pena de morte. Não tinha namorados, 
não tinha amantes, (...). Gostava muito de andar e de ouvir música. Falava pouco. Bem-humorada.” (p. 195). 
A jovem doce e tranquila, em certa noite, escuta sons no apartamento do sétimo andar, que fica acima do seu 



 

 REVISTA BARBANTE - 11

e que agora parece estar sendo ocupado por um novo morador – uma figura misteriosa. Desde então, à noite, 
em determinado horário, ela passa a ouvir os seus barulhos e acredita que, tais sons, sejam parte de uma 
estranha metamorfose que o vizinho sofre todas as noites. Ananta passa a sentir forte desejo e atração por essa 
misteriosa criatura, uma espécie de ligação. Sente que o teto que os separa torna-se fluido. Passa a entregar-se 
a essa espécie de devaneio sistematicamente todas as noites. Conforme vemos:

A metamorfose chegava ao fim. (...) A tempestade tinha amainado. Cresceu o resfolegar do Vizinho 
sorvendo com dificuldade o ar, Mais ar! (...). E o ruído da ponta do casco se esfregando no chão num 
movimento acariciante de tão brando, Eu sei.

Ananta ficou um instante imóvel, o pasmo somado ao pasmo de ser ainda capaz de se pasmar. E a 
exitação (quase insuportável) pela revelação do amor, abriu os braços. Fechou-os em seguida contra 
o peito e foi rolando suavemente até o toca-discos, rolando e repetindo Eu te amo eu te amo eu te 
amo. O choro contido soltou-se veemente, que ele ouvisse, sim, o pranto que era uma celebração, 
Eu te amo! (p. 78)

Essa situação, sem dúvida, dá margens para muitas leituras críticas, mas vamos nos deter na possibilidade 
do simples, se assim se pode dizer, devaneio. Considerando então que, para ela, a esfera amorosa fica no plano 
imaginário e, se quisermos, ligado ao campo espiritual. Não há, no entanto, enlace ou qualquer outra presença 
física. O ser visível (em tese) a pessoa que ela acredita existir, e com quem se envolve no campo das emoções e 
dos sentimentos, permanece invisível. O amor para Ananta3 é um sujeito de quem ela guarda os segredos e por 
quem ela nutre afeto e desejo, mas que, de fato, nunca a percebe ou chega a tocar seu corpo. Ele permanece na 
esfera do desconhecido, ainda que a conduza ao êxtase na expectativa da plenitude amorosa. Ele é um espectro 
ideal, imaginário e, portanto, sem a possibilidade de aplacar ou de satisfazer o desejo, de nenhum modo, o que 
faz com que a paixão romântica siga a incendiar-se na sua impossibilidade de realização e, portanto, nunca se 
extinguindo. 

Logo, em relação à temática amorosa, o romance As horas nuas (1989), apresenta um momento de 
transição, onde os valores morais de uma determinada época estão sendo questionados e desafiados. Ao mesmo 
tempo, percebe-se uma tentativa de manter uma aparência convencional, que se desfaz e corroí aos poucos. 
Não só pelo comportamento das personagens, mas também pela forma como o romance se constrói dando voz 
a um narrador invulgar (o gato Raul), que sonha vidas e nutre afetos e que, nos embaraços entre o que pode 
ser sonho, memória e lembrança, desafia as regras da própria realidade denunciando os fantasmas com quem 
convive. A natureza das coisas é questionada. Mas os sentimentos, os afetos permanecem, ainda que de modo 
pouco convencional. Ortega y Gasset, por exemplo, compara o amor a um gênero literário, tendo em vista 
que considera o amor como uma criação elaborada e não meramente como um instinto. (cf. GASSET, 1960, 
p. 59,60). Dessa forma, podemos dizer que, como “criação”, o amor tem encontrado diferentes caminhos 
3 Sobre essa personagem, cabe salientar que seu desaparecimento permanece um mistério até o final, 
deixando à imaginação do leitor muitas possibilidades, entre as quais gostaríamos de apresentar a nossa.  
Entendemos que, em virtude do seu trabalho, assim como aconteceu com Gregório, Ananta poderia ter 
seu desaparecimento ligado a questões políticas, e seu fim poderia ter sido a morte. Justificamos pelo 
fato de seu distinto e atento primo, que investiga seu desaparecimento, ter notado, numa de suas visitas 
ao prédio em que ela morava, um canteiro de flores no jardim de cuja existência não se recordava. Em-
bora o jardineiro lhe afirmasse que o canteiro já estava ali há um bom tempo, o primo não se recorda de 
tê-lo visto antes, sugerindo assim algo obscuro ligado àquele pedaço de terra, quem sabe a ocultação de 
um cadáver. Ananta é, sem dúvida, uma personagem envolta em mistérios, os quais narrativa não dirime, 
embora entregue ao leitor uma variedade de possibilidades de revelação.
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ao longo do tempo e se modificado na forma como une, como é vivenciado pelos amantes e como se deixa 
compreender por determinada sociedade, aspectos esses que se fazem notar na narrativa abordada. O amor 
em As horas nuas é trabalho em andamento, é busca do outro, da liberdade e da capacidade de expressão 
imaginativa, é um profundo encontro do humano com seus desejos e projeções. E instala o movimento de uma 
busca incessante.
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Resumo: Estudo crítico de O olho de vidro de meu avô (2004), de autoria do mineiro Bartolomeu Campos de Queirós, 
autor de várias obras destinadas ao público infanto-juvenil, à luz do conceito de “prosa poética” e de reflexões sobre os 
recursos criativos do autor para compor uma obra em que memória, subjetividade, simbologia e misticismo cristão se 
fazem presentes. 

Dono de um posto bastante expressivo no cenário brasileiro da literatura infantojuvenil, Bartolomeu 
Campos de Queirós (1944 - 2012) é natural da cidade de Pará de Minas, localizada no centro-oeste mineiro. 
A cidade de Papagaio, entretanto, configura-se como sendo aquela pela qual o artista guarda um carinho tão 
especial, que, por vezes, é transportada metaforicamente para as obras que escreveu. Nela, o artista resgata a 
imagem da vida simples do campo com suas dores e delícias, fonte de inspiração para o menino que, desde 
cedo, buscou, na literatura, a catarse para as angústias que a vida lhe reservou.

De formação humanista, o escritor mineiro graduou-se em filosofia pela Universidade Federal de 
Minas. Embora reconhecido no meio acadêmico como grande escritor de literatura infantojuvenil, o autor 
mineiro foi também educador com várias experiências na arte-educação. Sobre isso, vale ressaltar seu papel 
importante no Movimento por um Brasil Literário (MBL), criado em 2009 no qual foi um dos autores do 
manifesto lançado na Feira Literária de Paraty. 

Proferindo palestras, organizando encontros de leituras, sendo Membro da Equipe Nacional Curricular, 
colaborando com a Fundação Nacional do livro infantil e juvenil, assessorando a arte e a educação entre outras 
tarefas que exerceu ao longo sua trajetória profissional, em tudo percebemos o sonho do artista em construir 
uma realidade mais fraterna na qual a educação e a arte pudessem ser os pilares para uma sociedade justa. 

Bartolomeu Campos de Queirós principiou nas letras poéticas ao escrever seu primeiro trabalho em 
1968 na capital francesa, onde cursava especialização em arte-educação no Institut Pedagogique National 
de Paris por intermédio de uma bolsa de estudo concedida pela ONU. A divulgação dessa primeira obra 
intitulada “O peixe e o pássaro”, porém, só viria a ser publicada em 1971 já em terras brasileiras. Estudioso da 
filosofia e da estética, empregou a arte como elemento complementar do procedimento educativo, participando 
de relevantes projetos de leitura por todo o país, tal como o ProLer e o Biblioteca Nacional, ministrando 
conferências e seminários para educadores de leitura e literatura. 
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Autor de artigos sobre ética, textos referentes a direitos humanos e reflexões relativas a diversos 
ofícios, Bartolomeu, ao mesmo tempo em que defendia a prioridade de uma atuação social com a leitura, 
reconhecendo-a como um mecanismo transformador, discordava do caráter adestrador e servil do protótipo 
educacional da atualidade, que só responde às exigências do mercado. 

Pertencente a uma geração de escritores que revelaram outra forma de produzir para os infantes, 
Queirós apresenta um vasto número de obras escritas, totalizando cerca de sessenta trabalhos entre prosa e 
poesia. Seus livros, carregados de criatividade no que tange ao uso da palavra, apresentam traduções para as 
línguas inglesa, espanhola, francesa e até dinamarquesa. 

Alcançou leitores das mais distintas idades e regiões com sua narrativa poética e compartilhou das 
memórias de seu estado para conquistar o mundo em inventividade e fantasia. Simultaneamente a isso, a 
riqueza de seus personagens e a composição aprimorada no desenvolvimento dos textos conceberam o sucesso 
que a crítica literária lhe oferta. Seus livros questionam a vida, a passagem do tempo, os mistérios da existência. 
Destaca-se, acima de tudo, a infância como período propício para descobertas. Contudo, suas obras não têm 
limites, não se fracionam somente em faixas etárias. O feito do escritor mineiro ocupa-se, primeiramente, 
na condição humana e, em razão desse comprometimento, é possível de ser lida e saboreada por crianças e 
adultos. 

Dispondo da afeição ao silêncio reflexivo e ao trabalho meticuloso com o vocábulo, o literato dedicou-
se à escrita literária e à educação pela arte. Sua narrativa, composta, muitas vezes, pelo viés autobiográfico, 
exterioriza muito do período da infância, quando vivenciou perdas afetivas e se confrontou com a solidão. Em 
seus livros, observam-se, regularmente, argumentos abrangendo um narrador a questionar os porquês da vida 
e a maneira singular como os adultos atuam no mundo.

Detentor de vários prêmios e condecorações ao logo de sua trajetória profissional (prêmio Nestlé de 
literatura, prêmio Jabuti, prêmio Fundação Nacional do livro infantil e juvenil, Prêmio de Literatura para 
Crianças e Jovens Ibero-american S.M, prêmio Astrid Lindgren entre outros), o escritor mineiro apresenta 
alguns títulos de obras reconhecidos do grande público. São eles: “Onde tem bruxa, tem fada”, “O olho de 
vidro de meu avô”, “Por parte de pai”, “Ciganos”, “Indez”, “Ler, escrever e fazer conta de cabeça”, “Diário de 
classe”, “Antes de depois” e “Vermelho amargo”. Publicada em 1979 com milhares de exemplares vendidos, 
o primeiro da lista acima se configura como sendo seu grande sucesso editorial. 

Ainda que seja rotulado como literatura infantojuvenil, seu trabalho ultrapassa essa nomenclatura, 
uma vez que percebemos o minucioso trabalho com a imagética das palavras, abrindo seu texto para as várias 
possibilidades do signo linguístico. Cortando o excesso e exigindo de sua literatura o comprometimento com 
a fantasia, com o lúdico e com o criativo, o artista Bartolomeu cria seu projeto literário pautado em um 
compromisso com a inventividade da linguagem e, consequentemente, com a desautomatização do código 
linguístico. 

A multiplicidade de áreas de atuação do autor é um reflexo da forma como Bartolomeu encarava o 
exercício da escrita de textos. Segundo ele, em entrevista à revista “Palavra”:

Não tenho preocupação com o público. [...] Vou para o escritório e faço o melhor que posso. Àquela hora não tem 
destinatário. Se tiver destinatário, não é mais literário. Se entrar no escritório e pensar: vou escrever um texto para 
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criança, já me distancio dela. Já me coloco no lugar de adulto, me distancio da infância. Tenho muito medo do 
“escrever para criança”. Parece que estou em um lugar muito legal, que estou bem feliz, bem-disposto, alegre e vou 
ensinar esses “coitadinhos” a chegar nesse lugar em que estou. Eu tenho horror disso. Quero mostrar para a criança 
que também cresci, mas tenho muita insegurança, muita tristeza, muita alegria, muita saudade. (2012, p. 18)

Esse distanciamento com o público possibilitava ao autor uma grande fluência em diferentes gêneros 
textuais, uma vez que o seu método buscava uma escrita mais fluida. Porém, uma das áreas em que mais se 
destacava era na literatura infantojuvenil. Bartolomeu, como uma pessoa que refletia, não apenas o processo 
de escritura, mas também o de recepção, mostrava-se inclinado a buscar formas mais eficientes e criativas de 
atrair os leitores mais jovens para o mundo dos livros. 

Ao longo de sua carreira, abordando temas universais com tintas fortes, o artista emana de sua pena 
um painel de prosas e versos que não se prendem à faixa etária específica por privilegiar o humano de todas as 
idades. A invenção poética buscada pelo escritor mineiro almeja uma literatura que toque seu leitor com aquilo 
que tenha de mais essencial e inventivo, negando o apelo comercial e burocrático dos vários títulos de obras 
encontrados no mercado editorial voltados para o público infantil e juvenil.  

Assim nos diz o crítico literário Fábio Lucas:

O que há de divulgar no texto de Bartolomeu Campos de Queirós é uma leveza, uma transparência que não se traduz 
em superficialidade.  Antes constitui abertura para regiões profundas da comunicação poética. Por isso, sua expressão 
consegue ser ao mesmo tempo simples e densa. Ler o seu texto é envolver-se de imediato com a magia das palavras, 
é seduzir-se com a beleza e a musicalidade da prosa (2012, p. 26).

Sua vasta obra está direcionada às crianças, aos adolescentes e aos adultos, tendo como temáticas a 
passagem do tempo, as relações familiares, a vida e a morte, a memória, a infância e a brincadeira. Tudo isso 
carregado do jogo criativo com as palavras e com as imagens que delas o artista retira para abrilhantar seu 
projeto literário. Não nos esqueçamos de que a liberdade, a espontaneidade, a afetividade e a fantasia são 
ingredientes constitutivos da infância, revelando-se elementos pilares também do universo criativo da literatura. 
Dessa forma, Bartolomeu Campos de Queirós amalgama essas duas pontas de vivências, construindo pontes 
de diálogos entre o real e o ficcional. Sobre isso, Vânia Resende, pesquisadora de literatura infantojuvenil 
aponta e celebra a maestria da escritura de Bartolomeu ao aplaudir o

 

exímio construtor de universos literários, em que a matéria prima é a fantasia forjada nas mãos do artífice do verbo 
que elegeu a arte como ofício. Que tem na palavra e na forma do imaginário o veio inaugurador de vida. Que se 
entrega lucidamente às questões que envolvem o seu fazer pensado, elaborado e refeito a partir do jogo da consciência 
crítica e do compromisso estético (2012, p. 31).

A vida de Bartolomeu Campos de Queirós direciona-se tanto no campo das artes quanto no campo da 
educação. Seu olhar heterogêneo de atuação mobilizou diferentes áreas do saber no intuito de buscar o diálogo 
fraterno e efetivo entre o mundo da leitura e o mundo da literatura. Aqui vale enfatizar os vários bartolomeus 
impulsionando a transformação social pelo hábito da leitura e da leitura literária. Do educador que via em seu 
ofício a promoção de uma sociedade mais justa ao literato que manejava, com maestria, a língua portuguesa, a 
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obra desse ourives da palavra insere-se nos vários vieses: político-social, psicanalítico, filosófico, humorístico, 
poético... caminhos esses brotando da ânsia em buscar a coexistência do menino e do adulto.

Diferenciando-se de escritores que pautam sua escrita numa literatura de cunho meramente comercial, 
preso a padrões de gosto duvidoso e propostas massificadas, o artista mineiro, ao elaborar sua obra, não se 
baseia em uma postura de recreador como ele mesmo disse em certa entrevista; é antes um literato que escava 
regiões profundas do ser e de lá vê o sofrido, as sombras, as faltas e as crueldades da existência humana.

“O olho de vidro de meu avô”: inventivo exemplar da boa literatura infantojuvenil

 “O olho de vidro de meu avô” (2004) obra a ser analisada neste artigo demonstra, com esmero, a 
qualidade literária de Bartolomeu Campos de Queirós ao recriar o espaço-tempo da infância carregado de uma 
poesia dolorida.  Assim como na vida, também em suas obras, focalizamos as faltas e as carências sentidas 
pelo protagonista que, num processo catártico, reinventa o cotidiano previsível a partir de um olho de vidro 
do avô que desvela, com poesia, a fantasia e o invisível. Nessa obra, presenciamos um movimento exuberante 
de criação artística, atingindo a essência da universalidade própria da literatura que, não se prendendo a 
nomenclaturas, busca asas para liberdade criadora.

A obra a ser analisada pode ser classificada como prosa poética. Nesse tipo de narrativa, o poema 
não está visível em estrutura, mas sim em conteúdo que denota emoções, que enche a cabeça do leitor de 
sentimentos e de memórias. Não necessariamente a métrica e a rima estão presentes, todavia, mesmo em uma 
disposição composta, por exemplo, de parágrafos, é possível perceber que o ritmo, as imagens das palavras e 
as ênfases dão ao texto um tom carregado de significação poética. Assim nos diz o teórico Massaud Moisés:

Visto que se enquadra no perímetro das Artes, a metáfora continua a ser seu meio primordial de comunicação, mas 
empregada segundo específicos padrões de qualidade e quantidade. Enquanto a poesia ostenta substancialmente um 
cerrado tecido de metáforas, a prosa explora-as com parcimônia, mercê de seu pendor para oferecer uma imagem 
“objetiva” e “concreta” da realidade. E ao passo que a metáfora poética é polivalente, a metáfora da prosa tende à 
univalência, ou por outra, ao passo que a poesia lança mão de signos conotativos, a prosa exprime-se acima de tudo 
em linguagem denotativa. (s/d, p.  84)

Segundo o crítico literário, uma boa obra em prosa deve equilibrar o seu teor denotativo e conotativo. 
Como ela é a expressão do “não-eu” precisa evitar que a linguagem conotativa seja predominante e não vire 
apenas poesia. Em “O olho de vidro do meu avô”, a prosa poética está presente em sua totalidade através de 
estratégias que fazem o leitor um ser participativo para a produção de significado das metáforas utilizadas por 
Queirós. Conforme se verifica no trecho a seguir, há nessa estrutura uma interação muito grande entre obra e 
leitor. 

Um dia virei meu avô. Minha mãe me vestiu de pirata. Eu nem sabia o que era carnaval. Coloquei aquela venda no 
olho. Eu desejava retirar a venda que cobria o meu olho e me impedia de ver melhor. Faltava luz para o meu olhar. 
Nesse momento, eu me imaginei com um olho de vidro, como aquele do meu avô e comecei a imaginar como era a 
vida dele. Foi então que me acostumei com aquela venda nos olhos. Com um olho eu via as fantasias, as máscaras 
e confetes. Com o outro eu invadia os sonhos, via navios e encontrava tesouros. Com um olho eu via as pessoas no 
carnaval e com o outro eu as imaginava em um baile de reis e rainhas (2004, p. 11-12)
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Moisés também afirma que, na prosa poética, os aspectos líricos estarão presentes na prosa de tal 
forma que iremos presenciar, no mundo do narrar, características tais como a musicalidade, a metaforização 
abundante e uma cadência de ritmos que nos remeteriam ao mundo da poesia. A prosa poética, dessa forma, 
seria o diálogo fraterno entre o contar histórias e o revelar íntimo do humano, próprio do gênero lírico que 
almeja sempre desvelar a natureza subjetiva do eu. 

Podemos ratificar, então, que a obra “O olho de vidro do meu avô” se reveste dessa categoria de gênero 
lírico, na medida em que vislumbramos, em sua obra, o intercâmbio entre o não-eu e o eu, ou seja, entre a 
dimensão da prosa e do lírico. Nessa obra, o fio condutor da narrativa é preenchido por um enredo de caráter 
muito mais subterrâneo, carregado de mistério e de evocações memorialísticas, demonstrando um apelo muito 
maior com a linguagem, seja através de símbolos e metáforas, seja no ritmo das frases e na imagem das 
palavras.

Sendo prosa poética, a obra do escritor mineiro se funda, não só numa narrativa em primeira pessoa 
como na busca pelo fio da lembrança e pelos fatos perdidos no passado. Filtrado pelo olhar do narrador-
protagonista, a narrativa parece tecer uma vida marcada de descoberta, descobertas recheadas de dores e 
cores. Palavras como devaneio, vaguidão e sonho compõem a estética dessa ficção que preza pelo espectral, 
pelo difuso e pelo irreal. A própria ausência de nome para o narrador-protagonista, ao longo de todo o enredo, 
já demarca uma narrativa carregada de sentido imaginoso e quimérico.

Marcadamente conduzida pelas reminiscências de um menino do interior, a prosa poética escrita por 
Bartolomeu Campos de Queirós não se prende a uma postura objetiva e racional de contar história. Seu apelo 
se dá por uma fabulação carregada de lirismo, em que o ritmo da frase, o jogo polissêmico das palavras 
e a desconstrução de sentidos previamente estabelecidos tomam conta do narrar. A dimensão dos fatos 
contados deixam de ser puramente de caráter exterior, tomando uma dimensão de introspecção como se o 
universo interior do protagonista revelasse ser maior do que a imposição da realidade exterior que o cerca. 

A obra poética do escritor mineiro constrói-se com base na memória; são lembranças das situações 
vividas, isto é, as experiências familiares, os silêncios, as brincadeiras, as faltas e também as lembranças da 
infância. Conceitua-se a memória como uma função psíquica, permitindo ao ser humano requalificar as suas 
emoções, ou seja, as informações vividas no passado, ou aquelas que são representadas como passada. 

Em “O olho de vidro do meu avô”, seria impossível destacar todos os trechos que podem nos remeter a 
essa temática, devido a sua extensão nesse aspecto. No entanto, podemos demonstrar aqui um dos trechos em 
que essa marca é visível: “A memória é uma faca de dois gumes. Ela guarda fatos que me alegra em recordar, 
mas também outros que desejaria esquecer, para sempre. A memória é como cobra: morde e sopra” (2004, 
p. 17). Discorrendo a respeito do trecho supracitado, a memória é responsável por guardar e armazenar as 
lembranças e experiências que vivenciamos ao longo da vida. A partir da memória, desejamos reviver aquilo 
que foi bom e lembrar até mesmo de maneira nostálgica sobre o que acontece. Também por meio da memória, 
experiências ruins e até mesmo traumáticas são armazenadas e, como trazem sensações dolorosas, constituem-
se algo que gostaríamos de esquecer. Logo, a ideia de que as memórias consistem em “faca de dois gumes”. 
Ou também no seguinte fragmento:

O pensamento vê o mundo melhor que os olhos, eu tentava justificar. O pensamento atravessa as casas e alcança o 
miolo das coisas. Os olhos só acariciam as superfícies. Quem toca o bem dentro de nós é a imaginação. Meu avô 
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imaginava sempre, eu acreditava. Vencia as horas lerdas deixando o mundo invadi-lo por inteiro. Ele hospedava 
essa visita sem espanto. Saboreava o mundo com antiga fome. O que seu olho de vidro não via, ele fantasiava. E 
inventava bonito, pois eram da cor do mar os seus olhos. E todo mar é belo por se grande demais. Tudo cabe dentro 
de sua imensidão: viagens, sonhos, partidas, chegada, mergulhos, afogamentos. Há que se contar o desassossego que 
as águas nos provocam. (2004, p. 5-6)

Debruçando sobre a passagem acima, deve-se dizer que é por meio dos nossos pensamentos que somos 
capazes de vivenciar as melhores experiências e conhecer o mundo e o sentido das coisas. Os olhos são 
capazes apenas de visualizar, mas se pensa sobre algo, aí sim seremos capazes de sentir o que ele transmite. 
Segundo Ecléa Bosi (1994), “a lembrança é a história da pessoa e seu mundo, enquanto vivenciada”. 

A memória permite a relação do corpo presente com o passado e, ao mesmo tempo, interfere no processo “atual” das 
representações. Pela memória, o passado não só vem à tona das águas presentes, misturando-se com as percepções 
imediatas, como também empurra, “desloca” estas últimas, ocupando o espaço todo da consciência. (BERGSON, 
apud, BOSI, 1994, p. 46)

As metáforas das memórias do narrador direcionam o leitor a uma intranquilidade quanto ao significado 
do “olho de vidro”, ou seja, a representação estrutural do pensamento, da percepção do mundo e da vida. O 
autor faz uso de expressões, de ditos populares, de repetições, de metáforas, de sinestesias e comparações para 
construir o universo íntimo do menino testemunha do mundo do avô.

Meu avô imaginava sempre, eu acreditava. Vencia as horas lerdas deixando o mundo invadi-lo por inteiro. Ele 
hospedava essa visita sem espanto. Saboreava o mundo com antiga fome. O que seu olho de vidro não via, ele 
fantasiava. E inventava bonito, pois eram da cor do mar os seus olhos. E todo mar é belo por ser grande demais. Tudo 
cabe dentro de sua imensidão: viagens, sonhos, partidas, chegadas, mergulhos e afogamentos. (2004, p. 6)

A imaginação faz com que aquilo que se encontra preso dentro das pessoas seja capaz de se libertar. 
Ela seria capaz de levar as pessoas a outros lugares jamais imaginados, além de trazer para a vida novos 
sonhos, experiências e boas ideias. Dessa forma, a narrativa se revela na metáfora, nesse poder de transfigurar 
a linguagem informativa e usual para alçar voo no mundo de lembranças e descobertas. Em tudo, essa figura 
de linguagem confirma seu poder de unir o real e o imaginado. A vida cotidiana do menino está presente com 
suas brincadeiras, seus bichos e sua família. Mas também presente está (e com maior densidade) o interior do 
menino que vê o mundo ao seu redor com tintas do onírico. 

Já no primeiro período da novela de Bartolomeu, encontramos um enunciado de força e encanto: 
“Era de vidro o seu olho esquerdo. De vidro azul-claro e parecia envernizado por uma eterna noite” (2004, p. 
5). Aqui o objeto “olho de vidro” de carga real e concreta transporta-se para uma dimensão altamente subjetiva 
e poética. “Noite” aqui, relembrando o poema de Carlos Drummond de Andrade, também nos traz uma carga 
semântica dramática como se quisesse revelar uma vida vivida aos meios. O avô que enxergava a vida pela 
metade, tendo em vista a deficiência em seu olho esquerdo; aos olhos do menino, no entanto, era capaz de ver 
a vida de forma muito mais profunda e ampla, pois usava o pensamento. Força que o impulsionava a sair do 
real e ganhar vivências no campo do imaginário. 
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Num mundo cada vez mais reificado, ter o poder de olhar para dentro e, com as asas do pensamento, 
transmutar a realidade parece um ato transgressor e libertário. Diz o personagem; “o que seu olho de vidro 
não via ele fantasiava. Inventava bonito, pois eram da cor do mar os seus olhos (2004, p. 6)”. Viver entre as 
montanhas dava ao avô a sensação de prisioneiro, mas tendo a metáfora do “mar” em seu olho de vidro podia 
ele se entregar para o desconhecido, para as inteirezas do viver. 

Envolvidos pela memória, o narrador-protagonista da obra busca regatar suas vivências de menino ao 
lado de seu avô. Ao longo de 46 páginas, presenciamos diversos sentimentos que transbordam numa catarse 
dolorida e, ao mesmo tempo, bela. O narrar poético escolhido por Bartolomeu Campos de Queirós traça uma 
narrativa envolvente na qual um menino relembra, a partir de um fio condutor memorialístico, sua família 
grande recheadas de desejos e frustações.

Nós erámos seis filhos felizes entre as alegrias da pequena cidade: cachoeiras, ruas, quintais, matos, árvores, escola 
e livros. Envolvidos pela saudade, passamos também a estar no mundo brincando com a tristeza, improvisando 
carinhos, sonhando apenas com o que já tínhamos. E quando as surpresas apareciam, mesmo pequenas, a vida virava 
uma festa. (2004, p. 21)

A dimensão espacial na obra “O olho de vidro do meu avô” se configura, preponderantemente, na 
cidade de Bom Destino. Cidade rodeada de montanhas que impediam o avô de alcançar a imensidão do mar.  
Ainda que não fique claro, parece ser uma cidade tipicamente mineira com suas tradições permeadas de um 
misticismo cristão. Há também a cidade de São Paulo apreendida pelo narrador como algo grandioso e distante. 
Lá era possível fabricar o olho de vidro, objeto que dava o poder da adivinhação, o poder de reconstruir o 
real com toques fantasiosos. No entanto, essa cidade também recebe sutis críticas quando é reconhecida como 
um lócus “que tinha uma fábrica de olhos cegos”. Num jogo linguístico, “olhos cegos” parece indicar a visão 
reificada produzida pelo capitalismo e suas visões de mundo. Sendo a grande metrópole do Brasil, São Paulo 
seria a produtora da alienação e a fábrica de visões coisificadas do mundo atual. Essa passagem nos faz 
lembrar a visão de Macunaíma, ao adentrar na São Paulo futurista com suas máquinas velozes que comandam 
e submetem o ser humano a uma existência inautêntica.

Entretanto, o olho de vidro do avô não possibilita tal crítica, visto que nele alcançava status altamente 
valorativo, pois “devia ser sem tamanho o seu olhar de vidro. Ele parecia conhecer até o depois dos oceanos” 
(2004, p. 6). É interessante observar a desconstrução feita por Bartolomeu Campos de Queirós ao tirar a carga 
negativa da ausência do olho esquerdo. Se para muitos poderia ser um defeito, para o escritor mineiro, ter um 
olho de vidro possibilita ao personagem vislumbrar o essencial, o invisível aos olhos. 

Na página 9, o narrador nos traz indagações de caráter altamente filosófico. Desvelando conceitos, o 
protagonista reconstrói duas palavras que há muito foram cristalizadas pelo senso comum.  “Verdade” 
e “dúvida” são apresentadas ao leitor de forma desconcertante ao estabelecerem outras possibilidades de 
entendimento. Negando o conceito habitual da expressão “verdade”, o narrador produz metáforas e conclusões 
que colocam em xeque a concepção dessa palavra ao ponto de preferir a “mentira”: “Eu sempre acreditei mais 
no olho da mentira do que no olho da verdade. Com o olho da mentira meu avô só me via com encantos” 
(2004, p. 9).

Vista aqui numa dimensão altamente positiva, uma vez que está permeada de encanto e fantasia, 
a palavra “dúvida” também é colocada num jogo desconstrutivo. Tida como expressão portadora de valor 
depreciativo em nossa atual sociedade, na obra analisada, a palavra “dúvida” carrega a inquietude filosófica 
que possibilita ao ser humano se libertar da sua área de conforto. Dessa forma, é preciso (re)ver a realidade 
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posta, é preciso enxergar, com o olho da dúvida, o que está cristalizado num mundo pautado pela imobilizadora 
verdade. Acreditar na dúvida, ter crença nela implica um olhar poético, desprovido de mecanismos lógicos e 
racionais.  Daí lermos, na página 10, a personificação do silêncio. Sua forte presença se mistura ao cotidiano 
do menino repleto de cheiros e sabores. Companheiro do seu avô, o silêncio levava-o para as outras lonjuras, 
passaporte de um mundo secreto que o menino, com muito esforço, tentava desvendar. 

“O olho de vidro do meu avô” transita em meio a percepções da infância. Seus signos poéticos e 
construções imagísticas possuem a marca do devaneio adulto, mas a rede de representações da criança está 
inserida na sensibilidade da visão do narrador. Bartolomeu não estaria interessado na narrativa cronológica. 
Temos, antes, as percepções da criança, sua reação imagística ao núcleo de uma situação afetiva, tudo isso 
despertado pelo menor leitor do mundo que somos nós, adultos em estado de epifania pueril. 

Mais do que novela, romance, poesia ou prosa poética, essa obra literária é o que chamaremos aqui 
de devaneio de uma história sem data. Insta salientar que ao discorrermos a respeito da palavra “devaneio”, 
ela não é aplicada, nesse contexto, de maneira pejorativa. Gaston Bachelard, por exemplo, utiliza essa 
nomenclatura “poética do devaneio” ao fazer esse tipo de alusão em seu tratado filosófico. Poesia de alta 
grandeza, Bartolomeu Campos de Queirós cumpre sua sina de quebrar o que está pré-estabelecido, numa 
poética da desconstrução. Volta-se para o silêncio como forma de contestar a verborragia dos tempos pós-
modernos. Voltando-se ao silêncio, negam-se o verbo e, por consequência, suas conceituações e definições 
pautadas na lógica padronizada da contemporaneidade. Ao optar pelo silêncio, busca-se a região profunda do 
ser, sua dimensão lírica, lúdica e afetiva das rememorações da infância. 

Seguindo essa poética, o narrador-personagem rompe com a semântica da palavra “pirata”, dando a 
essa expressão um caráter positivo, tendo em vista que cobre seu sentido com ternura e magia. Vestir-se de 
pirata era igualar-se ao avô na possibilidade de mergulhar no fundo, vivenciando aventuras típicas das grandes 
histórias infantis. O olho que vê, vê apenas o raso, o tangível, o parco cotidiano de um baile de fantasia. Ao 
passo que, com o olho que não vê, por estar com a venda de pirata, o menino vivenciaria, com o olho da 
imaginação, a condição do poético. 

Recheado de um discurso inventivo, o narrador-protagonista vai paulatinamente desmontando o 
universo da linguagem através de um jogo linguístico, ao mesmo tempo, carregado de humor e de dor. O 
olho de vidro do avô instala a dúvida no menino que vai investigando sua relação afetiva com o avô ao 
mesmo tempo em que vai tentando entender seu próprio universo íntimo. Cabe aqui indicar algumas das 
desconstruções linguísticas: o  criado  que além de mudo era cego, o pires que servia de berço para o olho 
cansado, as moças direitas que deveriam passear na “rua Direita”, a expressão “brevidade” ora com valor de 
sentido abstrato (relativo à duração do crepúsculo) ora com sentido concreto (tipo de bolinho). Tal qual um 
olhar de poeta, o olho de vidro do avô trazia à tona para o menino um desmantelar criativo no que diz respeito 
ao seu olhar para o mundo e o seu cotidiano. Dessa forma, o olho de vidro se metaforiza em diversas imagens 
líricas, construindo um mosaico de rara beleza estética ou, nas palavras de Bartolomeu Campos de Queirós, o 
olho do avô derrama “certa doçura tímida sobre todas as coisas” (2004, p. 14). 

Também vale ressaltar o jogo linguístico com a expressão “Bom destino”. Primeiramente, o narrador 
traz à tona a carga semântica de substantivo próprio, sendo, logo em seguida, transformada em diversas 
possibilidades de entendimento: “meu avô era bem destinado”, “a Teresa, viúva do Gonçalo, fazia leitura 
do destino”, “o mundo deveria se chamar Bom Destino”, “a terra toda deveria ser um Bom Destino” (2004, 
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p. 26). Por meio de expressões, ditados e repetições, o texto consegue prender a atenção do leitor, além de 
conseguir transmitir a visão do personagem e seus sentimentos em relação ao olho de vidro do seu avô. 
Ao mesmo tempo, as metáforas, sinestesias e comparações, aproximam o leitor daquilo que o autor deseja 
transmitir, além de fazer o leitor pensar sobre o que é dito e tirar as suas próprias conclusões.

Assim como a poesia, o olho de vidro do avô atormentava o garoto, suscitava indagações de diversas 
naturezas, era objeto de poderosas inquietações na alma do menino não só por ele imaginar estar sendo lido 
pelo avô, mas também por não saber qual seria a recepção do avô ao ler, no coração do garoto, histórias 
escritas pelo próprio avô. Era uma forma de iniciação, preparação para a vida de um curioso menino que, no 
lidar com o mundo, “guardava cada minúcia na memória. Coisas no princípio confusas, eu só vim costurar 
mais tarde” (2004, p. 17). 

Como uma espécie de “caixinha de memórias”, o narrador vai guardando essas experiências vistas pelo 
olho de vidro. O cotidiano que passou por toda a vida do personagem marcou certas passagens que agora são 
divididas também com o leitor. Sendo assim, são memórias que constroem a história que aqui acompanhamos 
e que, ao lado do narrador, precisamos interpretar e preencher lacunas em cooperação, facilitando aí não 
somente o contato das crianças com essa leitura, como também dos adultos que leem a obra. Segundo Walter 
Benjamin, 

o narrador figura entre os mestres e os sábios. Ele sabe dar conselhos: não para alguns casos, como o provérbio, mas 
para muitos casos, como o sábio. Pois pode recorrer ao acervo de toda uma vida (uma vida que não inclui apenas 
a própria experiência, mas em grande parte a experiência alheia. O narrador assimila à sua substância mais íntima 
aquilo que sabe por ouvir dizer) seu dom é poder contar sua vida; sua dignidade é contá-la inteira. O narrador é o 
homem que poderia deixar a luz tênue de sua narração consumir completamente a mecha de sua vida. Daí a atmosfera 
incomparável que circunda o narrador, em Leskov como em Hauff, em Poe como em Stevenson. O narrador é a figura 
na qual o justo se encontra consigo mesmo. (1975, p.  207).

Quando Bartolomeu na obra diz que os olhos do avô são como o mar, visto que “todo mar é belo 
porque é grande demais (2004, p. 6)”, é o narrador quem leva o leitor a pensar e visualizar o que o avô diz. 
Nota-se, portanto, que tal como destacou Walter Benjamin em sua reflexão, por meio da volta do narrador à 
época em que era criança, utilizando suas memórias como ferramenta para tanto, esse é capaz de transmitir, de 
maneira clara, a sua vida, dando conselhos e transferindo experiência a quem está lendo.

O universo do menino protagonista está repleto de referências da cidade pequena, de um Brasil 
há muito esquecido. São imagens carregadas de ingenuidade, de descobertas e de alegria. Nesse cenário, 
presenciamos os bichos como símbolos de uma aproximação tocante entre o humano e a natureza, aquilo que 
outrora Clarice Lispector dissera ser o “coração selvagem”. São muitos os animais que povoam as páginas: 
o “galo”, a “borboleta”, a “formiga”, as “piabas”, a “coruja”. Somam-se a eles os apelidos dos primos, todos 
nomeados como bichos: “anta”, “grilo”, “pardal”, “coelho”, “preguiça”. Jeremias, o galo, ganha destaque 
na obra por também não possuir um olho. Comparado ao avô, a ave, no entanto, não tinha o artifício de usar 
óculos para enganar as galinhas. Na impossibilidade de reinventar o mundo tal qual fazia o avô do menino, 
Jeremias com seu único olho de ver buscava o simples, o concreto, o essencial que para o bicho encontrava-se 
“no milho, no cisco e no chão” (2004, p. 15). 
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A simbologia do olho ganha diversas conotações, transmutando e ampliando os vários significados 
possíveis ao longo da obra. Certa vez, no quintal com o avô, as jabuticabas se transformam, na visão criativa 
do menino, em milhares de olhos pretos a espiarem, “convidando a saboreá-las” (2004, p. 17). Em outro 
momento, a indagação do menino recai na “lágrima”, na possibilidade de o avô chorar, tendo em vista 
que, para o questionador garoto, a lágrima é uma sensação agradável semelhante a “um rio quente” (2004: 
16). Novamente desconstruindo o cristalizado discurso, Bartolomeu Campos de Queirós ressignifica a dor 
para nós, demonstrando o lado positivo no ato de chorar. Pintadas com cores lúdicas e misteriosas, a lágrima 
ganha contornos de personificação por ser “cheia de dizeres” numa atitude de quem é possuidor de “tristezas 
maduras” (2004. p. 16). Mostra-se muito mais com pinceladas de consoladora companheira do que imagem 
demonstradora de fraquezas e dores do menino. 

Sempre gostei do sabor das lágrimas. Minhas dores duravam só o tempo de a lágrima chegar a minha boca. Quando eu 
passava a língua e sentia o sal, esqueci a dor. A lágrima sempre salgou meu sofrimento com seu mistério. (2004, p. 16)

“O olho de vidro do meu avô” é uma obra de memórias, memórias de uma criança que, ao olhar para 
o passado, busca entender-se e entender seus familiares. Nesse trajeto de autoconhecimento, a dualidade 
instaura-se tendo em vista que, na visão do menino protagonista “a memória é uma faca de dois gumes. Ela 
guarda fatos que me alegram em recordar, mas também outros que desejaria esquecer, para sempre. A memória 
é uma cobra que morde e assopra” (2004, p. 17).

Composta do pai ausente, da submissa avó, do avô com olho de vidro, dos vários primos com apelidos 
de bichos e dos sete filhos do patriarca, a família do menino é retratada nas suas variações de sentimentos, 
de personalidades e de tipos, carregados sempre de grande humanidade. O número sete, aliás, aparece com 
frequência nessa obra: nas cores do arco-íris, nos dias da semana, nas notas musicais, nas sete dores de Nossa 
Senhora, nas sete vidas. Em tudo, esse número parece trazer e revelar uma carga de magia e misticismo como 
se, ao se dirigir para a estrada das reminiscências, o narrador-protagonista encontrasse, no cotidiano familiar, 
uma atmosfera de encanto e liturgia.

Sobre os sete filhos, o menino descreve-os, revelando para os leitores, suas histórias, seus anseios, seus 
medos. O misticismo está no nome de alguns como em Maria, mãe do narrador-protagonista, e Jafé. Sobre 
ela, há uma construção permeada de sentidos religiosos: primeiro pela carga simbólica do nome que remete 
à mãe de Jesus Cristo, depois porque a personagem morre aos 33 anos, assim como o filho de Deus. Soma-se 
a isso o fato de ela, tal qual o Salvador, sofrer, simbolicamente, o processo da via crucis, na medida em que 
a personagem sofria de graves enfermidades. Assim nos fala o narrador: “Lembro-me de quando sua dor era 
maior que a cruz, ela se assentava na cama, entre lençóis e brancura, e se punha a cantar. A melodia invadia a 
casa, os cômodos, os quintais, os vizinhos” (2004, p. 20).   

Conforme o desenrolar da trama, o narrador vai informando a vida de seus tios. Logo após relatar a 
triste e poética luta de sua mãe em viver, presenciamos o universo todo particular de tia Tereza. Mulher de 
um caçador que só usava um olho em suas atividades de caça, era visto pelo avô do narrador com vaidade e 
inveja, uma vez que possuía “um genro que tinha como profissão usar apenas um dos olhos. Ele mostrava que 
dois olhos eram mesmo demais”. 
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Sobre tia Júlia, sabe-se que era enfermeira de um hospital de loucos. Na visão do narrador, apresentava 
uma aparência que não poderia dizer se era de tristeza o de alegria. Portadora de uma doçura com o mundo, 
tia Júlia abdicou de tudo para cuidar dos loucos, mais do que isso entendê-los e até falar a língua deles. Nunca 
voltou para a cidade de Bom Destino, preferiu conviver com sua solidão sempre à espera de “uma visita que 
nunca chegou”.

De cabelos longos e pele morena, é assim que tia Diva é apresentada para o leitor. Aos olhos do 
narrador, era bonita e namoradeira e, sendo também vaidosa, passava horas em frente ao espelho. Em seu 
íntimo, os namoros e os rapazes seduziam-na, no entanto gostava de passar uma imagem de puritana com o 
objetivo de ludibriar seu pai. Dizia sempre a ele “que sua vida terminaria no convento”. 

Acerca de tio Afonso, as páginas da narrativa pintam-no como um homem bonito, ou melhor, o mais 
bonito da família. Um dia, viajou para o Rio de Janeiro ao encontro do mar. Apaixonou-se por uma bailarina, 
regressando à cidade casado com ela. Desde então parou de beber. Os burburinhos davam conta de ele ser o 
mais sortudo dos filhos, pois “amava e era amado, sem fronteiras” (2004, p. 24). De uma pequena cidade 
como Bom Destino, todos os habitantes carregavam curiosidade e inveja, visto que “queriam saber como era 
a vida de uma bailarina”. Abre-se, nesse momento, uma declaração de amor à dança e ao universo poético da 
bailarina, porquanto tal personagem carrega uma carga de atração por ser “coisa rara naquele canto do mundo” 
(2004, p. 24). Assim como outros tios, Afonso e sua mulher partem para Conceição do Rio Pará, abrindo por 
lá um armazém. 

Do avô que ouve Strauss à bailarina que encantava a pequena cidade de Bom Destino, passando pelo 
trágico e belo canto de Maria, mãe do narrador-protagonista, a obra “O olho de vidro de meu avô” instaura 
uma homenagem à arte de modo geral, demonstrando ser ela apaziguamento das dores do mundo. A frase do 
narrador conclui com maestria o papel relevante da arte em nosso cotidiano já tão massificado: “Dentro de 
cada um de nós existe uma força pronta para dançar”. A dança, metonímia de arte, é o símbolo de transgressão 
e de ruptura com nossas vidas rotineiras. 

Como Júlia que esperava por alguém com seus “dois pratos”, “duas cadeiras”, “dois garfos”, “duas 
facas”, “dois copos” e “dois travesseiros”, também tio Jafé aguardava por cartas que nunca chegavam. No 
entanto, sua esperança era forte, pois não morria. Era taciturno, visto que “vivia em casa, fechado no quarto 
entre livros, escritos, papéis” (2004: 24). Sobre esse personagem, a dúvida sempre pairava, não só na visão do 
narrador, quanto na ótica de todos da família por não sabermos detalhes de seu universo interior, suas aflições 
e seus anseios. Pairando sobre ele, há uma crítica, pois assim nos revela o narrador: “tinha dois olhos, mas 
se negava a ver o mundo”, “Não era mudo, mas não falava” (2004, p. 24). 

Sutilmente presta uma homenagem ao avô, tendo em vista que esse, mesmo não tendo o olho 
esquerdo, era apresentado como um ser humano forte, de personalidade e grandeza interior, pois “tinha tanto 
amor pela vida que não queria sair do seu destino nunca” (2004, p. 26). Não ter a visão plena não fazia do 
avô uma pessoa com defeito. Na visão do menino, ausência do olho esquerdo no avô fazia-o alçar voos para o 
sonho, pois “para sonhar não se precisa de olhos” (2004: 26). 

Reinventando a vida, metaforizando o cotidiano e reescrevendo o seu próprio destino, o  avô 
potencializava a imagem do invisível, na medida em que tudo cabia laranjas virando maçãs que logo depois 
não eram maçãs, pois no passo, quase de mágica, “bateram asas e se transformaram em borboletas” (2004, p. 
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27) com seu mar de cores nas asas. Numa leitura sutil, parece querer dizer Bartolomeu Campos de Queirós que 
o importante é mesmo reconstruir nossas vidas, amalgamando o cotidiano com o poder sensível do sonho, 
diferentemente de tio Jafé que “partiu e deixou todos com uma dúvida e silêncio” (2004, p. 25).

As críticas apontadas por Bartolomeu Campos de Queirós, algumas vezes, são carregadas de uma 
leve ironia. Tal procedimento acontece, por exemplo, quando conhecemos tio Joaquim. Esse personagem é 
levemente satirizado ao percebermos sua relação com o universo militar. No olhar do narrador, Joaquim era o 
comandante tanto no trabalho quanto em casa. 

Expressões como “obediente”, “ordenou”, “sobreviveram”, “ordem” “bocas fechadas” acenam para uma 
carga semântica negativa, uma vez que traz à tona um universo familiar carregado de autoritarismo e coerção 
social: “Sua mulher, obediente, mãe exemplar, teve tantos filhos quanto ele ordenou. Todos sobreviveram 
obedecendo à ordem e ao progresso. Comiam à mesa, com garfo e faca, e mastigavam com as bocas 
fechadas, observando um silêncio de igreja” (2004, p. 25). A postura rígida e severa de tio Joaquim demonstra 
uma imagem de um homem que controla não só as pessoas, mas também o tempo. Do concreto ao abstrato, 
tio Joaquim esmera-se em monitorar tudo. Ao passar “horas e horas consultando as horas”, vislumbramos a 
crítica àqueles que não aproveitam o passar do tempo, não interagindo com a vida. Seu intento maior seria o 
de domesticar o próprio viver.

O universo da avó Lavínia revela uma crítica ao comportamento submisso dessa personagem que, para 
não perder o marido, sofria calada a traição dele. De maneira delicada, o escritor mineiro relata a dor abafada 
de uma mulher que prezava muito mais a constituição de sua família do que seu amor próprio. Dentro de um 
universo de cidade do interior, era de se esperar que ao homem fosse dado o espaço da liberdade e tudo que 
isso tem de legitimação em uma sociedade machista, isto é, “com o olho direito ele guardava uma paixão 
muito escondida. Escondida de ninguém” (2004, p. 30). 

Para a mulher, resta o mundo privado recheado de obrigações sociais e tarefas domésticas: “Seu ofício 
maior consistia em lavar os ternos de linho branco do esposo, que só a enxergava com o olho de São Paulo” 
(2004, p. 32). O “olho de São Paulo” é metáfora para aquilo que não é construído no campo das relações de 
afeto ou, pelo menos, numa relação que o tempo desgastou. Fabricado em São Paulo, isto é, sendo ele de vidro 
e não natural, seu valor recai numa relação fria e desgastada por um cotidiano burocrático que legitima amores 
para o homem e solidão para mulher. 

O tempo da narrativa é, por excelência, o pretérito. Tempo de memórias, de lembranças que, para 
nós leitores, não se constrói pela razão cartesiana, é antes um tecido de vida costurado, querendo dar conta 
de um protagonista que costura suas reminiscências com o olhar poético e inventivo de criança. Não há, na 
narrativa, uma temporalidade acertada, o que se presencia são fluxos da consciência que vão se amalgamando 
na tentativa de costurar a realidade dolorida de um menino e de seus parentes. 

O ponto de vista da trama é delimitado pelo narrador-protagonista. Sua visão de mundo é a que 
prevalece, não havendo, em todo o enredo, quaisquer sinais de opinião de outros membros da família, como, 
por exemplo, de um simples diálogo. Ainda que seja em primeira pessoa, o discurso proferido pelo narrador não 
é marcado por uma certeza positivista, nem argumentações e perspectivas carregadas de convicções e lógicas. 
Seu posicionamento frente ao narrar se configura muito mais como relatos de causos recheados de dúvidas, 
inseguranças, medos e curiosidades que mantêm a narração, dessa maneira, recheada de subjetividade poética. 
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O olho de vidro é o significado de uma imaginação e também de uma lembrança do narrador. Juntas, 
elas criam esse passado no qual tudo se passou, mas ainda vive. O olho do avô é signo que nos leva a entrar na 
história e, ao mesmo tempo, evoca símbolos a todo o momento na trama tecida por um narrador de poderosa 
inventividade. O olho de vidro não só é a metáfora, como é também imagem, imaginação. É memória, é 
sentimento. 

O avô é o próprio mito, é o que traz o misticismo dos diversos significados do olho na história. O 
olho de vidro é um “olho mágico”. Como ferramenta, a metonímia atua condensando a forma de produzir a 
parte com o todo, fazendo o trabalho de identificação desse todo, não deixando que a contradição anule o seu 
significado. Nesse processo, não há uma cobertura que mascare a divisão entre contradição e aquilo que não 
é; ela faz com que tanto o discurso como a ambivalência de significados movimentem as interpretações que 
dela podemos ter. Sendo assim, abre-se espaço para que todas as partes se conectem ao longo da interpretação, 
fazendo com que a carga de ambiguidade faça com que a parte abra caminhos conectados entre o todo. 

De acordo com Orlandi (1995), a linguagem está na vida do ser humano para segurar o silêncio. E 
analisar o silêncio e o seu significado termina com a ideia de que esse silêncio é uma briga contra a “hegemonia 
do formalismo”, na medida em que o formalismo vê como preenchimento, dentro do universo do discurso, 
aquilo que é linguístico, tendo em vista que a linguagem deverá ser ocupada pelo concreto da palavra, da 
sentença. No entanto, o silêncio, de natureza claramente abstrata, evidencia o nível parco de aprofundamento 
no que tange a outras complexidades de compreensão do discurso humano.  

Logo, interpretar o silêncio é perceber que ele não pode ser visto e nem tocado. É fazer com que o 
discurso seja entendido nas entrelinhas, no subtexto da poética e da interpretação. O silêncio é múltiplo, ele 
pode significar um movimento e ao mesmo tempo uma falta dele, uma incompletude. Aqui vale lembrar a 
sábia fala do menino narrador quando diz que “no silêncio cabe tudo”. Dessa forma, a semântica do silêncio 
é notável, nos permite pensar o que existe nessa ausência de palavras faladas e nas diversas possibilidades de 
entendimento só possível quando calamos a palavra e abrimos asas para o silêncio. Nas palavras de Orlandi, 
“o silêncio é assim a ‘respiração’ (o fôlego) da significação; um lugar de recuo necessário para que se possa 
significar, para que o sentido faça sentido” (1995, p. 13). 

No processo de criação, Bartolomeu Campos de Queirós abdica de olhar para fora e concentra, 
no silêncio inventivo, a voz do artista nascendo entre ritmos de versos, metáforas prosaicas e manifestos 
humanistas. Também aqui vale reconhecer que para o escritor mineiro, a literatura somente é realmente válida 
quando “nos ensina a ser mais serenos diante da vida, mais pacientes, mais compreensivos com a diferença” 
(2012, p. 70). Na obra, o silêncio simboliza não a falta, mas é, sim, onde tudo cabe, onde há a possibilidade 
de recriar a linguagem, de ressignificar seu sentido, de vê-la de forma dinâmica e criativa, talvez porque o que 
seja mais relevante nunca seja dito, mostra-se sempre velado, recostado no escaninho do ser, numa atitude de 
a linguagem poética mais sugerir e aludir do que propriamente nomear e conceituar. 

Bartolomeu diz que sua escritura poética muito se vale da hiância. A partir dela acionamos aquilo que 
nos move, isto é, o desejo. O escritor mineiro afirma que a literatura é feita de fantasia e está e a metáfora 
do desejo daquilo que nos mobiliza para uma ilusória completude do ser. Assim nos diz: “não, eu nunca vou 
ser inteiro. Vou sempre buscar outros pedaços. Afinal, é na falta que a gente dialoga, é na falta que a gente 
encontra, é na falta que a gente ama” (2012: 67). Ao escrever sua produção artística, o artista entende que, antes 
do reconhecimento de quem seja o seu leitor, é preciso reconhecer em nós a falta e a fantasia, essa atropelada 
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nos descaminhos de uma vida corrida e inautêntica. No dizer de Bartolomeu, seu apelo e sua apreciação 
recaem muito mais numa literatura que desabrocha nos afetos e nas fragilidades da própria existência humana. 
Esclarecendo-o nos diz: “convivo bem com indecifrável. É ele que me faz criar o próprio desejo. Não faço 
questão de decifrar as coisas. O indecifrável estimula a criação” (2012: 73).

Antes o humano em construção com suas reticências e mistérios do que o indivíduo dono de suas 
certezas, fechado em suas verdades, preso em seus pontos finais. Ser tímido trouxe, de legado ao artista 
mineiro, o sentimento de coser para dentro e de andar por túneis de memórias com o intuito de ligar as pontas 
da vida, unindo a criança da cidade de Papagaio ao homem-escritor renomado de Belo Horizonte e do mundo. 
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RESUMO: Neste artigo, ao considerar atividades de textualização das dissidências sexuais e de gênero, 
meu objetivo é investigar os processos referenciais e as estratégias argumentativo-retóricas que indiciam a 
construção do ethos discursivo coletivo do/a ativista LGBT de Aracaju/SE com vistas à identificação de suas 
práticas político-identitárias que potencializem a visibilidade das pessoas trans. Para tanto, assumo a pesqui-
sa de orientação qualitativa e de cunho descritivo-interpretativista, a fim de analisar o corpus construído em 
colaboração com uma instituição do Movimento Trans e LGBT. Os resultados apontam, grosso modo, para a 
construção de imagens discursivas positivas em torno de ativistas LGBT face às lutas pela pauta trans, questão 
esta que reclama a ênfase dos estudos do texto e do discurso em práticas discursivas dissidentes numa abor-ênfase dos estudos do texto e do discurso em práticas discursivas dissidentes numa abor- dos estudos do texto e do discurso em práticas discursivas dissidentes numa abor-
dagem macrossocial.

Palavras-chave: Referenciação. Argumentação. Visibilidade trans. Ethos discursivo.

Considerações iniciais

Quando pensamos no avanço epistemológico e nas contribuições ético-políticas que a Linguística vem 
manifestando sobre problemas sociais do mundo contemporâneo, podemos supor que isso se dá instantanea-
mente. Todavia, não. A visada democrática dos estudos linguísticos pode ser comparada ao processo lento e 
progressivo das lutas e conquistas jurídico-políticas do Movimento LGBT (MELO, 2013; MENEZES, 2018). 
Se, por um lado, algumas pretensões de se buscarem explicações filosóficas, sociológicas e/ou antropológicas 
para os usos linguísticos demandam pesquisas envolvendo sujeitos de grupos abjetos e vulneráveis, por outro, 
os ganhos políticos resultantes desses estudos repercutem positivamente no âmbito dos ativismos das dissi-
dências sexuais e de gênero.

Num trabalho anterior (MATOS; LIMA, 2020), ao assumir uma noção de linguagem enquanto ativi-
dade contextual e polissêmica, defendi que ela está atrelada aos usos argumentativos e persuasivos de sujeitos 
vulneráveis na sociedade. Mais do que isto: defendi que a linguagem pode, simultaneamente, oprimir ou liber-
tar, e, assim, atender ao engajamento político de identidades sociais não normativas. Destarte, é na emergên- não normativas. Destarte, é na emergên-. Destarte, é na emergên-
cia das atividades de textualização que se inscrevem os modos de lutas de ativistas LGBT e suas respectivas 

1  Este artigo contém trechos da minha dissertação de mestrado “Processos referenciais e estratégias argu-
mentativo-retóricas como indícios do ethos discursivo do ativista LGBT”, defendida e aprovada no Programa 
de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Sergipe (UFS), em 27 de fevereiro de 2020.
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práticas político-identitárias. Além disso, na pesquisa mencionada, a articulação entre a Linguística Textual e 
a Argumentação Retórica permitiu-me analisar a construção do ethos discursivo do/a ativista LGBT a partir 
da confluência entre processos de referenciação e estratégias argumentativo-retóricas.

Neste artigo, o meu interesse incide não sobre a luta contra a LGBTfobia (como fiz até então), mas 
sobre a construção do ethos coletivo do/a ativista em seu discurso sobre a população trans. Assim, levando 
em consideração que a argumentação é constitutiva da atividade textual e que o/a ativista LGBT atua na (re)
construção da realidade em prol do reconhecimento de seus direitos, meu objetivo é investigar os processos 
referenciais e as estratégias argumentativo-retóricas que indiciam a construção do ethos discursivo coletivo 
do/a ativista LGBT de Aracaju/SE com vistas à identificação de suas práticas político-identitárias que po-
tencializem a visibilidade das pessoas trans. Nesse sentido, adoto a perspectiva sociocognitivo-discursiva e 
interacional da linguagem (KOCH; CUNHA-LIMA, 2005) na descrição e na interpretação das atividades de 
textualização. 

Para realizar a empreitada ético-política que esta investigação propõe, optei pelo estudo de campo 
(GIL, 2002) como procedimento técnico e pela pesquisa de orientação qualitativa (GIL, 2002) com viés des-
critivo-interpretativista (PRODANOV; FREITAS, 2013; CAVALCANTE et al, 2016). Como técnica de coleta 
de dados, selecionei a entrevista aberta ou semiestruturada (MARCONI; LAKATOS, 2017). Por sua vez, o 
corpus para análise foi constituído em interações dirigidas entre pesquisador e sujeitos investigados/as (dois 
ativistas de uma ONG LGBT), compreendendo a seguinte pauta político-identitária: visibilidade trans e acom-
panhamento sócio-jurídico.

O estudo está esquematizado em três principais seções: na primeira, traço um pequeno panorama his-
tórico da diversidade de lutas mobilizadas por ativistas engajados/as na pauta trans; na segunda, por seu turno, 
resenho parte do arcabouço teórico acerca do fenômeno da referenciação e da argumentação de perspectiva 
retórica, focalizando a noção de ethos discursivo; por fim, a terceira seção é dedicada à análise do ethos cole-
tivo no discurso dos sujeitos entrevistados/as. 

1 As (muitas) lutas pela visibilidade trans: breves notas político-identitárias

[...] para termos consciência de quem somos precisamos 

de memória, conhecimento de nossa história, 

de onde viemos, de que a nossa população lutou, 

e morreu, para que tivéssemos os mínimos 

direitos dos quais hoje gozamos.

 

(Jaqueline Gomes de Jesus, 2018, p. 392).

Antes do brevíssimo histórico, um conceito: “transexualidade” ou “transgeneridade” diz respeito a 
uma identidade de gênero pertencente a “pessoas que não se identificam com o gênero que lhes foi atribuído ao 
nascimento, [...] travestis, homens e mulheres transexuais e outras pessoas trans, como as que se identificam 
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como ‘não-binárias’ (que não se reconhecem como pertencentes a qualquer gênero [...])” (JESUS, 2012, p. 
12). Grosso modo, essa é uma concepção de base político-identitária, uma vez que se realiza de forma genérica 
e sugere a existência de identidades fixas/muradas (MELO, 2008). Por outro lado, tal termo “guarda-chuva” 
atende a uma visão ampla e flexível sobre as transidentidades (NERY, 2018), pois estas não se limitam a 
uma lógica binária (homem/mulher) e respondem à existência de pessoas bigênere e agênere, por exemplo, 
segundo a Comissão de Direitos Humanos de Nova Iorque/EUA, no ano de 2016. 

O lento e progressivo reconhecimento das identidades trans se confunde com as lutas travadas pelo 
Movimento LGBT e pelo Movimento Trans. Na opinião corrente de ativistas engajados/as/es na causa, quando 
se lhes perguntam acerca da história do ativismo, um referente é comumente reativado em suas memórias: 
Stonewall. Sim, um pequeno bar situado na cidade de Nova Iorque/EUA trata-se, em termos hegemônicos, do 
lócus originário do ativismo LGBT organizado (QUINALHA, 2018). The Stonewall Inn, um bar que, constante 
e violentamente, era invadido pela polícia civil sob a suspeita de ali haver ligações com a máfia da região. 
Segundo Melo (2016), ocorreu que, na madrugada do dia 28 de junho de 1969, pessoas de diferentes guetos 
ou pequenas instituições se articularam na luta contra a repressão por parte da polícia. Esse fato histórico é 
conhecido como a Revolta de Stonewall (COLLING, 2011). 

O documentário A morte e a vida de Marsha P. Johnson, divulgado pela Netflix, no ano de 2017, 
narra a história de uma das figuras mais importantes desse fato: Marsha P. Johnson. Esta era uma mulher 
trans e negra que esteve na linha de frente na madrugada de 28 de junho de 1969. Marsha e sua amiga, Sylvia 
Rivera, fundaram juntas a Gay Liberation Front, em 1969, na mesma cidade, bem como outra instituição para 
abrigar pessoas LGBT, a Street Transvestite Action Revolutionaries (S.T.A.R). Em 1992, o corpo de Marsha 
foi encontrado num rio próximo ao bairro onde ela morava, apontando-se o suicídio como causa da morte. O 
caso foi encerrado pelas investigações policiais e, mesmo após outras tentativas de reabertura por terceiros, a 
possível identificação de um transfeminicídio não pôde ser levada em frente. 

Os fatos históricos em tela ilustram uma polarização comum na trajetória de vida de pessoas e ativistas 
LGBT: a violência e a resistência; o extermínio por LGBTfobia e a luta por reconhecimento (HONNETH, 
2003) e garantia de direitos civis e sociais. Se, de um lado, mobilização de recursos e estrutura de oportunidades 
(QUINALHA, 2018) são condições para o surgimento dos ativismos das dissidências sexuais e de gênero, por 
outro lado, aqueles/as que se engajam na luta também são afetados/as pela repressão e opressão, justamente 
por estarem às vezes em posições privilegiadas de destaque, representando o grupo vulnerável do qual fazem 
parte. Alargando a visada sobre os tipos e formas de homofobia (BORRILLO, 2010), a violência, seja ela homo 
ou transfóbica, “viola uma série de direitos básicos, reconhecidos tanto pelos direitos humanos internacionais, 
quanto pelos direitos constitucionais”, segundo Moisés Menezes (2018, p. 56). 

A violência contra sujeitos de gênero e sexualidade dissidentes respalda uma série de dispositivos 
sócio-históricos e se manifesta das mais distintas maneiras, tanto física quanto simbolicamente. A pesquisa 
realizada por Moisés Menezes (2018), no estado de Sergipe, com base na análise de entrevistas e registros de 
vítimas por LGBTfobia em boletins de ocorrência (BO), observou a presença da subnotificação, revitimização 
e impunidade como fenômenos interligados que contribuem para a invisibilidade e a naturalização da violência 
de motivação LGBTfóbica. Dentro desse quadro, a violência linguística de motivação transfóbica, por 
exemplo, pode ser explicada pelo reestabelecimento e atualização de contextos de abjeção, médico-científicos, 
religiosos e de colonialidade (SILVA, 2019) em práticas sociais situadas.
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De acordo com Jesus (2018), o cotidiano de pessoas trans é recheado de preconceitos, desentendimento 
de seus direitos fundamentais (a vida, por exemplo), exclusão estrutural (acesso dificultado a educação, ao 
mercado de trabalho qualificado e até mesmo ao uso de banheiros/sanitários) e de ameaças, agressões e 
assassinatos, o que, no Brasil, já caracteriza a institucionalidade da transfobia. Ainda que, recentemente, a 
população trans tenha conquistado o direito civil à retificação de prenome e de gênero por meio da decisão do 
Supremo Tribunal Federal, em 1º de março de 2018 (POMPEU, 2018), garantindo sua autodeterminação de 
gênero, o Brasil continua sendo o país que contém o maior número de assassinatos a pessoas trans, segundo a 
Transgender Europe’s Trans Murder Monitoring (2017).  

Em direção contrária, as práticas sociais de visibilidade às identidades dissidentes possuem uma 
feição relevante no escopo geral do Movimento LGBT. Assim como nas mobilizações precedentes ao ato de 
Stonewall (Lavender Scare, Mattachine Society, Daughters of Bilits, etc.), nos Estados Unidos dos anos 50, 
pequenas estratégias de ação e aparições na mídia impressa e televisiva constituíram o início da visibilidade 
trans na sociedade brasileira após o declínio da Ditadura Civil-Militar (1964-1985). Fundamentado em 
Foucault e Preciado, o estudo de Veras (2018) nomeia esse período de tempo farmacopornográfico, visto que 
as alterações ocorridas no capitalismo passaram a compreender o sexo como “objeto de gestão política da 
vida” (VERAS, 2018, p. 349). Dessa maneira,

Entre ruínas e promessas, os modelos tradicionais associados ao masculino e ao feminino, 
assim como os estereótipos de gênero e de raça, foram questionados e fissurados, seja pela 
emergência das novas tecnologias produzidas e difundidas pela ciência e pela mídia, seja 
pela atuação dos movimentos brasileiros (com suas conexões internacionais), feminista, 
negro e homossexual. [...] É importante destacar que estes questionamentos se deram antes do 
surgimento do movimento LGBT no país. (VERAS, 2018, p. 349-350, grifo do autor).

Numa união entre visibilidade midiática e performatividade, nesse contexto sócio-histórico, algumas 
pessoas trans começaram a ser observadas com menos preconceitos e violência física, mas representavam 
apenas uma ínfima parcela da população. Como diz Veras (2018, p. 350), “o processo de mercantilização e 
de politização das experiências homossexuais e trans se transformou em rotina, estimulando a curiosidade do 
público”, ainda que a priori de forma um pouco equivocada, porque a palavra travesti aparecia como sinônimo 
de fantasia (VERAS, 2018) em determinados lugares, e elementos que imitavam uma performance feminina 
(trajes elegantes, plumas e paetês das bonecas, silicone nos seios, uso de hormônios, maquiagem excessiva, 
etc.) eram enxergados como indissociáveis à aparição pública de pessoas que se identificavam como tal.

Na verdade, se observada de uma ótica contemporânea, esse tipo de performance das pessoas trans 
da época denotava muito mais uma atividade artístico-lúdica (drag queen) do que necessariamente uma 
identidade de gênero. Além disso, as diversas maneiras de se referir a essas pessoas constituíam, na maioria 
das vezes, incursões sociais sobre aquilo que é considerado “estranho” e “anormal”, mas que merecia ser 
apreciado e conhecido. Também o uso de artigos gramaticais no masculino para mulheres trans ou no feminino 
para homens trans poderia significar uma forma disfarçada de invisibilizar suas identidades, fazendo-os 
permanecer do outro lado do binarismo (homem/mulher). Muitas vezes, o “disfarce” atribuído à expressão de 
gênero de pessoas trans nada mais é do que um comportamento tido como ridículo ou falso, segundo a ótica 
cisnormativa e transfóbica (JESUS, 2018). Apesar disso, à época, a presença de mulheres trans como Rogéria 
e Roberta Close foi fundamental para o reconhecimento das experiências trans como novo lugar de sujeito 
(VERAS, 2018). 
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Em conformidade com Vieira e Fraccaroli (2018), as memórias subterrâneas e transgressoras acerca 
das resistências e violências a pessoas trans não podem ser reduzidas ao contexto da ditadura militar (pois a 
cisnormatividade compulsória e o cissexismo remontam a tempos e práticas cristalizadas muito antes), mas é 
preciso que se estabeleçam condições adequadas para o rompimento de estereótipos e naturalizações sociais 
que marginalizam tais sujeitos em relação a um cotidiano dito normal. Para esses autores, um modo interessante 
de se visibilizar as identidades trans é analisar o controle social, a repressão e a violência vivenciadas por elas, 
tendo em vista a sua não linearidade sexo/gênero/prática sexual/desejo (BUTLER, 2015). Nesse sentido, eles 
direcionam o olhar às travestis, isto é, “àquelas que apesar de terem composto a linha de frente na resistência 
aos preconceitos, às discriminações sociais e ao abuso policial, são costumeiramente invisibilizadas em grande 
parte das narrativas dissidentes sobre o período da ditadura militar” (VIEIRA; FRACCAROLI, 2018, p. 360).

 Os autores em tela comentam que uma ideologia cristã de família e moral regulava, no período da 
ditatura militar, a conduta dos governos municipais e estaduais no processo de “limpeza” e “higienização 
social” por meio da caça a travestis e homossexuais no Brasil. Por assumirem um ideal de povo e de corpo 
para a nação e entenderem tais corpos e identidades dissidentes como desviantes e anormais, o governo 
autoritário e ultraconservador dessa época perseguia-os sob as mais variadas formas, proibindo, inclusive, a 
realização de concursos de miss trans e que se falasse sobre eles na mídia. Entretanto, todo esse alvoroço, que 
se refletia publicamente, contribuía para o processo de visibilidade trans, a exemplo do próprio jornal Lampião 
da Esquina, fundado pelo grupo Somos, na cidade de São Paulo (VIEIRA; FRACCAROLI, 2018). A esse 
respeito, Nery (2018, p. 395-396) defende:

É indiscutível o reconhecimento das travestis e/ou transformistas como as primeiras 
guerreiras, conquistadoras da visibilidade e vítimas da luta pelo direito de existir. Mesmo 
sem um movimento organizado, desde a década de 70, elas estavam nas ruas, se prostituindo 
e/ou se apresentando em teatros para sobreviver. Desafiavam um feminino pré-moldado, no 
qual só mulheres cisgêneras podiam exibir. Muitas ainda se viam como gays efeminados. 
Enfrentaram, na década de 1980, as DSTs e a AIDS, sem nem saberem da importância do 
uso dos preservativos. Muitas morreram pela doença, pela violência policial ou pelos homo/
transfóbicos. A partir da década de 1990, o movimento de travestis e transexuais, por ser 
considerado um grupo de risco dentro do programa de prevenção de DSTs/AIDS, conseguiu 
junto ao Ministério da Saúde apoio e dinheiro para se organizar.  

Com base nessa citação, fica evidente que pessoas trans sempre foram invisibilizadas e violentadas 
por diferentes estratégias político-ideológicas dos governos e da sociedade civil. Sendo vítimas constantes de 
ameaças e assassinatos por todo o território brasileiro, e, tendo negados os seus direitos à plena participação 
social por meio do acesso ao mercado de trabalho (JESUS, 2018), diversas travestis e mulheres trans se 
viam – e ainda se veem – compulsoriamente impelidas para o mercado da prostituição, a fim de garantir 
sustentabilidade econômica e ter onde morar, pois muitas delas também são expulsas do seio de suas famílias. 
Assim, em decorrência dos flagelos sofridos em meio à epidemia das Infecções Sexualmente Transmissíveis 
– ISTs (conhecidas até pouco tempo como DSTs), suas existências foram pouco a pouco sendo reconhecidas 
e visibilizadas pelo governo federal, ainda que de modo difuso.

Conforme Mott (2018), o uso do feminino para se referir às pessoas travestis e transexuais foi uma 
ação importante para visibilidade trans na cidade de Salvador/BA, conquista encaminhada pelo Grupo Gay 
da Bahia (GGB). Com o tempo, as primeiras instituições LGBT e trans foram surgindo no Brasil, assumindo 
filiações com partidos políticos, estabelecendo pautas específicas via distintos enquadramentos (FACCHINI, 
2018), o que, segundo o panorama histórico traçado por Pereira (2016), diz respeito à definição de três “ondas” 
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(três fases), cada qual compreendendo uma série de acontecimentos e práticas político-identitárias relevantes, 
quer para a ampliação das mobilizações, quer para a conquista de direitos civis.

Jesus (2018) e Nery (2018) discorrem um pouco sobre o surgimento de instituições organizadas em 
prol da causa trans, apontando que, no ano de 1992, foi fundada a Associação das Travestis e Liberadas 
(ASTRAL), primeira organização política de travestis da América Latina, na cidade do Rio de Janeiro. Em 
face desse acontecimento, em 1993, ocorreu o Encontro Nacional de Travestis e Transexuais na Luta contra 
a AIDS – ENTLAIDS. Já entre 1995 e 1999, surgiram outras entidades como a Associação das Travestis 
de Salvador (ATRAS), o Grupo Filadélfia de Santos e o Grupo Igualdade (RS). Por outro lado, a primeira 
entidade das transmasculinidades só foi fundada no século XXI, isto é, em junho de 2012 – a Associação 
Brasileira de Homens Trans (ABHT), em São Paulo. E, em meados de 2013, foi criado o Instituto Brasileiro 
de Transmasculinidades (IBRAT). 

No começo deste século, grandes redes nacionais em prol de uma maior organização do movimento 
LGBT brasileiro também foram instituídas, a saber: Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais (ABGLT), Associação Brasileira de Lésbicas (ABL), Liga Brasileira de Lésbicas 
(LBL), Rede Afro LGBT, etc. (PEREIRA, 2016). Com foco específico na população trans, surgiram a 
Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA) e a Rede Trans, dentre outras (JESUS, 2018). Já 
no estado de Sergipe, posso apontar a origem do movimento trans a partir do ano de 1999, com base em Melo 
(2013) e Menezes (2018): Associação das Travestis Unidas na Luta pela Cidadania (UNIDAS), Associação 
Sergipana de Transgêneros (ASTRA), Associação de Transgêneros de Lagarto (ASTRAL), Associação 
Sergipana de Transgêneros Estanciana (ASTRAES) e Associação e Movimento Sergipano de Travestis e 
Transexuais (AMOSERTRANS). 

Com relação à emergência da autonomia nas pautas político-identitárias para a população trans, 
Jesus (2018) aponta algumas que são bastante ilustrativas das ações engajadas no início do século XXI: i) a 
construção de um novo vocabulário que dê conta da complexidade e riqueza identitárias da população trans; 
ii) a luta internacional pela despatologização da transexualidade/transgeneridade; iii) a diversidade sexual e 
de gênero das transidentidades; iv) o questionamento dos privilégios da cisgeneridade; v) o reconhecimento 
da infância e da adolescência trans; vi) a reparação dos déficits educacionais; vii) a inserção no mercado de 
trabalho formal; viii) a representatividade nas artes e na política partidária. Por sua vez, Menezes (2018) aponta 
também algumas pautas cruciais para a garantia dos direitos e da visibilidade trans na cidade de Aracaju, 
dentre elas: i) qualidade e adequação do atendimento às pessoas trans no equipamento público de saúde; ii) 
alternativas de mercado de trabalho para travestis e transexuais.

No cenário sociopolítico atual, algumas dessas pautas trans apresentam conquistas relativas: a) 
ampliação do termo “guarda-chuva” pela Comissão de Direitos Humanos de Nova Iorque/EUA, que reconhece 
a existência de 31 diferentes tipos de gêneros; b) a previsão da despatologização da transexualidade pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), que visa retira-la da lista de transtornos mentais e defini-la como uma 
“incongruência de gênero” (LUCON, 2018 apud JESUS, 2018), embora o conceito de “disforia de gênero” 
esteja ainda associado às identidades trans no Manual da American Psychiatric Association (2014); ainda 
em 2018, no Brasil, o Conselho Federal de Psicologia aprovou a Resolução Nº 1/18 que proíbe psicólogas e 
psicólogos a realizarem ações ou eventos visando a terapias de conversão ou readequação das identidades de 
gênero de pessoas trans; c) o aumento da representatividade trans na política partidária, que obteve o recorde 
nas eleições municipais brasileiras, no ano de 2020: trinta vereadores/as trans foram eleitos/as em diferentes 
cidades do país2. 

2 Disponível em: https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2020/noticia/2020/11/20/quem-sao-os-vereadores-
-trans-eleitos-em-2020.ghtml. Acesso em: 12 fev. 2021. 
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Dois anos antes da aprovação da lei de retificação de prenome e gênero das pessoas trans, no Brasil 
(Ação Direta de Inconstitucionalidade com base na Lei Nº 6.015/1973), foi instituído o Decreto Nº 30.374/2016, 
na cidade de Aracaju/SE, aprovando o uso do nome social de transgêneros nos registros municipais. Depois, 
em 2018, com base na lei supracitada, o estado de Sergipe só ampliou os direitos civis da população trans. 
Essas conquistas contribuem significativamente para visibilizar de forma positiva a população trans, tornando 
possíveis condições de diminuição da transfobia na sociedade civil. Além disso, outras duas grandes ações 
importantes de visibilidade na capital sergipana são a Parada do Orgulho LGBT e a Semana de Visibilidade 
Trans, que ocorrem todos os anos com palestras, debates e atividades artístico-culturais sob a organização de 
entidades como a UNIDAS, a AMOSERTRANS, a ASTRA e a Associação de Defesa dos Direitos Humanos 
de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais de Sergipe (ADHONES).  

2 Confluências entre referenciação e argumentação: a noção de ethos discursivo

O propósito de um estudo dos usos linguísticos acerca de fenômenos sociais amplos como movimento 
LGBT, transidentidades e/ou transfobia exige ao menos a assunção de abordagens teóricas e perspectivas de 
análise à altura. Essa empreitada, cuja motivação mesma se debruça sobre aspectos da sociedade e da cultura 
que há muito tempo foram desprezados, merece as reconsiderações e desdobramentos que a Linguística vem 
apresentando em sua necessária interface com outros campos do conhecimento, a exemplo das ciências sociais 
e da antropologia. 

Ao me filiar a essa visão e assumir uma postura engajada frente aos problemas sociais mencionados, 
neste trabalho, oponho uma concepção de linguagem essencialista a outra atual e mais relevante para as 
questões implicadas no horizonte político de um estudo linguístico – linguagem como forma de ação no mundo. 
Se, conforme Martins (2011), na perspectiva essencialista, linguagem e mundo possuem uma relação direta 
e transparente, do outro lado, a perspectiva relativista da linguagem a enxerga como construção da realidade 
observada. Tal distinção é de fundamental importância para as escolhas epistemológicas do/a pesquisador/a, 
inclusive, para justificar, aqui, a assunção das teorias da referenciação e da argumentação. Nas palavras de 
Lorenza Mondada (2012):

A questão da referência atravessa a filosofia da linguagem e a Linguística, assumindo formas 
teóricas diferenciadas: para uns, a referência é concebida no interior de um modelo de 
correspondência entre as palavras do discurso e os objetos do mundo, de modo que a 
validade das primeiras é avaliada em um quadro vericondicional; para outros, a referência 
é resultado de um processo dinâmico e, sobretudo, intersubjetivo, que se estabelece 
no quadro das interações entre locutores, e é suscetível de se transformar no curso dos 
desenvolvimentos discursivos, de acordos e desacordos. (MONDADA, 2012, p. 11, grifos 
meus).

A primeira perspectiva (essencialista) se estende a uma longa tradição lógico-filosófica, ao passo que 
a segunda (relativista e processual) se apoia em marcos sociais e das ciências humanas (MONDADA, 2012). 
Na definição da referência, a língua é externa ao sujeito e, assim, a maneira com que ele refere o mundo não 
passa de um produto, um repertório pronto para ser usado discretamente (KOCH; CUNHA-LIMA, 2005). A 
língua é tida como instrumento e consiste numa cristalização pré-fabricada a que o sujeito não pode oferecer 
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qualquer mudança ou desestabilização. Em contrapartida, a perspectiva da referenciação compreende a língua 
como algo estável e/ou instável (MONDADA; DUBOIS, 2003), em que o sujeito atua sobre a realidade, 
construindo-a e reconstruindo-a. 

Para Mondada e Dubois (2003), o fenômeno da referenciação se reporta ao estudo de atividades 
humanas, cognitivas e linguísticas que atribuem sentido ao mundo por meio de práticas intersubjetivas, 
contradições de pontos de vista, maleabilidade contextual e múltiplas versões da realidade. Nesse sentido, as 
categorias e objetos de discurso (referentes) são assinalados por “uma instabilidade constitutiva, observável 
através de operações cognitivas ancoradas nas práticas, nas atividades verbais e não-verbais, nas negociações 
dentro da interação” (MONDADA; DUBOIS, 2003, p. 17). Adepta desses pressupostos, Koch (2012, p. 34) 
vai defender que “a discursivização ou textualização do mundo por meio da linguagem não consiste em um 
simples processo de elaboração de informações, mas em um processo de (re)construção do próprio real”.

Nesse deslocamento teórico da referência como fenômeno estático e abstrato para as práticas referenciais 
autênticas, produzidas em contextos reais de uso, passam a chamar a atenção do/a linguista questões outras para 
além da simples descrição das formas linguísticas em si, isto é, os conhecimentos mobilizados conscientemente 
e as imposições/restrições socioculturais (BENTES; REZENDE, 2017), questões estas atreladas aos contextos 
de micro e macronível (HANKS, 2008). Quer dizer, as práticas referenciais se realizam, por um lado, pelas 
escolhas linguísticas parcialmente livres, bem como pelos condicionamentos macrossociais dos sujeitos, visto 
que o contexto é constituinte e constitutivo do discurso (VAN DIJK, 2012). 

Sob a égide de tais postulados teóricos, a referenciação é uma atividade discursiva (KOCH, 2012) 
porque, ao ser efetuada por sujeitos sociais atuantes, a realidade é construída, mantida e alterada numa 
confluência entre linguagem, interação, cognição e sociedade (MONDADA, 2012). O que está em jogo é “a 
relação intersubjetiva e social no seio da qual as versões do mundo são publicamente elaboradas, avaliadas em 
termos de adequação às finalidades práticas e às ações em curso dos enunciadores” (MONDADA, 2001, p. 
9 apud KOCH, 2012, p. 34). Portanto, assume-se o quadro das interações e do processamento discursivo em 
detrimento do quadro vericondicional, tendo em vista que a textualização dos agentes sociais se configura não 
só por meio de aspectos linguísticos, mas também de aspectos cognitivos, sociais, culturais, históricos, etc. 

Com efeito, muitas podem ser as possibilidades de trabalho com os processos de referenciação. As 
trilhas interpretativas do/a pesquisador permitem situar o estudo dos usos linguísticos numa abordagem 
discursiva ou cognitiva, segundo Salomão (2012). Esta autora reconhece que as duas abordagens convergem 
para o mesmo ponto (cena comunicativa), mas divergem quanto a diferentes agendas de pesquisa: a primeira 
costuma se guiar pelos aspectos sociais da gênese do sentido (microfísica da interação, ordens ideológicas 
subjacentes, etc.), enquanto a segunda prefere focalizar processos mentais. Desta maneira, sendo o nosso 
objetivo, aqui, a perspectiva sociocognitivo-discursiva e interacional da linguagem, o procedimento teórico-
analítico incide mais sobre a primeira abordagem do que sobre a segunda, embora não sejam excludentes 
completamente.

Dentro desse quadro, a segunda tendência dos estudos em referenciação nos parece mais eficaz porque, 
em seu programa conceptual, a construção referencial é submetida a explicações sobre “os vários elementos 
que participam da configuração textual (materialidade verbal e não verbal, aparato cognitivo, aspectos sócio-
históricos e circunstanciais)” (CUSTÓDIO FILHO, 2012, p. 841). A meu ver, isto implica que a tarefa de 
descrição e interpretação dos textos exija pelo menos dois procedimentos fundamentais: i) identificação 
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das escolhas referenciais, bem como sua progressão no cotexto (tradicionalmente, as categorias de análise 
acionadas são a introdução, a anáfora e a dêixis); ii) interpretação conjunta dos aspectos situacionais, cognitivos, 
socioculturais e históricos mobilizados por essas escolhas. 

A análise da construção referencial é ainda mais produtiva quando associada a parâmetros das teorias 
argumentativas. Aliás, hoje, muito do que se faz nos estudos em referenciação é em articulação com o 
arcabouço da argumentação retórica (PERELMAN; TYTECA, 1996). Posso dizer, com base nos estudos 
anteriormente citados, que a confluência entre referenciação e argumentação retórica se dá em vários níveis, 
a começar pela própria instabilidade da realidade e o curso dos desenvolvimentos discursivos, dos acordos e 
dos desacordos (MONDADA, 2012). Isto é, a dinamicidade das práticas discursivas é traço fundamental das 
atividades referenciais e argumentativas, assim como o “confronto das subjetividades” (FERREIRA, 2010) 
e a multiplicidade de pontos de vista. Além disso, segundo Morato (2008), referenciação e argumentação se 
interpenetram contextualmente quanto à flexibilidade, negociação e coconstrução das práticas discursivas.

Em conformidade com Perelman e Tyteca (1996), a argumentação nasce diante da impossibilidade 
da resolução de problemas sociais por meio da força e da violência. Para que acordos sejam produzidos, os 
sujeitos sociais atuam sobre a realidade por meio da linguagem, com base em valores e julgamentos que não 
dispõem de racionalidade científica de base dedutiva, ou melhor, suas teses e argumentos mobilizados nunca 
são considerados absolutamente verdadeiros ou falsos. Assim sendo, eles agem produzindo e/ou interpretando 
discursos, estando situados em contingências sócio-históricas. Corrobora Amossy (2018) que à argumentação 
compete o estudo da capacidade de convicção pela linguagem ligada às preocupações contemporâneas da 
comunicação e da democracia. 

Toda argumentação envolve pelo menos uma dupla de sujeitos que interagem em face de uma questão 
polêmica: o orador e o auditório. A cada um desses elementos corresponde uma simbolização diferente. Dessa 
maneira, Ferreira (2010) diz que o orador é simbolizado pelo ethos, assim como o auditório é simbolizado 
pelo pathos e o discurso pelo logos. O primeiro elemento diz respeito à construção das imagens discursivas 
no discurso argumentativo. Por sua vez, o segundo elemento concerne às paixões que são mobilizadas na 
configuração do discurso, mas pode se basear também na construção de uma imagem discursiva. Levado a 
cabo por essas duas dimensões, o discurso será configurado por pelo menos dois objetos do acordo retórico: 
o real (abarcando fatos, verdades e presunções) e o preferível (alocando valores, hierarquias e lugares) 
(PERELMAN; TYTECA, 1996). 

A noção de ethos discursivo emerge dessa confluência entre os pressupostos da referenciação e os da 
argumentação retórica. Em suas práticas discursivas, o sujeito social constrói pelo menos uma imagem de si 
a partir do conjunto de condições e restrições contextuais (FERREIRA, 2010), em que o seu maior propósito 
é convencer ou persuadir o seu interlocutor/auditório a respeito de uma questão. Nesse ato enunciativo, os 
sujeitos participantes podem possuir distintos graus de consentimento ou dissenso sobre o(s) assunto(s) ou 
problema(s) em discussão e, parcialmente, com base nisso, vão construir determinadas imagens, apelar a 
certos sentimentos, emoções, etc. 

Em Argumentação no discurso, Amossy (2018) aponta uma distinção relevante entre ethos prévio 
e ethos discursivo. Em primeiro lugar, o ethos prévio é compreendido como a imagem que o auditório 
constrói do orador antes de este utilizar a linguagem, bem como o papel que ele exerce no espaço social e/
ou a representação/estereótipo coletivo disponível sobre si mesmo em algum contexto. Tomando por base os 
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estudos de Adam (1999a, 1999b), afirma a autora que, num estudo sobre o ethos prévio, faz-se importante 
examinar, por exemplo, “o status institucional do locutor, as funções ou a posição no campo que conferem uma 
legitimação ao seu dizer” (AMOSSY, 2018, p. 90). A construção desse ethos se faz no nível pré-discursivo.

Já o ethos discursivo compreende “a imagem que o locutor projeta de si mesmo em seu discurso, tal 
como ela se inscreve na enunciação, mais do que no enunciado, e a maneira como ele reelabora os dados pré-
discursivos” (AMOSSY, 2018, p. 91). A construção do ethos discursivo diz respeito ao plano discursivo de 
uso da linguagem. Assim, segundo a autora, no discurso retórico, o orador pode se basear nessa representação 
prévia que circula socialmente sobre sua pessoa com vistas a repeti-la ou transformá-la. Nesses termos, à 
construção do ethos discursivo subjazem a dinamicidade e a instabilidade das práticas referenciais, assim como 
os conflitos e problemas sociais postos em questionamento durante as práticas argumentativas/persuasivas. 

Face à perspectiva sociocognitivo-discursiva e interacional, a construção do ethos discursivo é aqui 
compreendida enquanto um processo instável e em constante dinamicidade, passível de redimensionamentos 
no curso das atividades de textualização de sujeitos sociopolíticos. Sendo que os objetos de discurso não são 
fixos e não preexistem a ele, mas que se reelaboram a todo instante (MONDADA, 2001 apud KOCH 2012), 
acrescentamos, todavia, que, com base na noção de contextos micro e macrossociais (HANKS, 2008) ou 
locais e globais (VAN DIJK, 2012), é preciso considerar que determinadas restrições e condicionamentos são 
impostos ao sujeito antes mesmo dos usos linguísticos, mas isso se dá de forma parcial, tendo em vista o seu 
potencial de ação discursiva.

Por esse prisma, na seção a seguir, a análise da construção do ethos do/a ativista LGBT recairá, ainda 
que de modo pouco preciso, sobre condicionamentos socioculturais e históricos (LGBTfobia, transfobia, por 
exemplo) que atravessam seu discurso (o que remete à noção de objetos de mundo – “realidade congelada”), 
bem como sobre suas estratégias de resistência e ação (ativismo trans e LGBT, luta pela visibilidade trans – 
“instabilidade do real”). 

  

3 Discursos sobre a visibilidade trans: construção do ethos do/a ativista LGBT

Os procedimentos metodológicos deste estudo buscaram atender às disposições teórico-analíticas e 
contextuais dos temas pesquisados. Do ponto de vista de seus objetivos, o estudo é descritivo, visto que procura 
descrever as características de determinado grupo social, comunidade ou fenômeno, bem como “levantar as 
opiniões, atitudes e crenças de uma população” (GIL, 2002, p. 42). Por outro lado, também, é interpretativista 
(CAVALCANTE et al, 2016) porque insere essas observações num contexto social mais amplo. Dessa maneira, 
a abordagem do problema aqui se classifica como qualitativa, pois leva em consideração a interpretação de um 
fenômeno e a atribuição de significados (PRODANOV; FREITAS, 2013) sobre ele, mediante a estreita relação 
entre o sujeito social e o mundo.  

Por sua vez, o procedimento técnico adotado é o estudo de campo, pois, segundo Gil (2002), ele 
leva o/a pesquisador/a a compreender grupos sociais mediante observação direta das atividades e entrevistas 
com seus informantes. Ou seja, aqui foi considerada apenas a entrevista aberta (MARCONI; LAKATOS, 
2017) como técnica de coleta do corpus. Para isso, utilizei dois instrumentos de coleta: roteiro de entrevista 
e gravador de voz. Por seu turno, o roteiro previamente elaborado para as entrevistas foi feito com perguntas 
que buscaram atingir aspectos e pautas recorrentes no movimento LGBT em Aracaju: i) identidade LGBT; ii) 
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combate à LGBTfobia; iii) luta pela visibilidade trans; iv) luta pela conscientização da diversidade sexual e 
de gênero.

As entrevistas com ativistas LGBT de Aracaju ocorreram durante o primeiro semestre do ano de 2019, 
mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), em acordo com a Resolução 
CNS 466/12, com aprovação prévia do Comitê de Ética em Pesquisa. Foram entrevistadas/os ativistas travestis 
e gays da Associação Sergipana de Transgêneros (ASTRA) – Direitos Humanos e Cidadania LGBT. Para este 
artigo, apenas a terceira pauta foi selecionada, visto que: i) é recorrente no movimento LGBT de Aracaju; ii) 
concerne a um dos nossos motes temáticos em análise; iv) a pauta permanece em foco também nas entrevistas 
com ativistas gays. Portanto, os critérios de seleção dos sujeitos da pesquisa foram estes: a) disponibilidade; 
b) organizações não governamentais (ONGs) com foco na população LGBT; c) foco no ethos coletivo do/a 
ativista LGBT. 

Cabe-nos dizer que seguimos algumas técnicas de transcrição propostas pela Análise da Conversação 
(MARCUSCHI, 2007): escrita ortográfica (mas não rigorosamente), troca de turnos de fala e atribuição de 
pausas (uso exaustivo de vírgulas e reticências). Ao término dessa etapa, perscrutamos as transcrições para 
verificar quais processos referenciais e estratégias argumentativo-retóricas se apresentavam de forma mais 
recorrente, lançando sobre elas um olhar ao mesmo tempo individual e global, de modo a enfatizar os aspectos 
linguístico-discursivos como indícios da construção do ethos discursivo coletivo do/a ativista. Assim, os 
sujeitos da pesquisa estão identificados desta maneira: ativista/informante (INF) e pesquisador (P).

(01)

P – Como e por que ocorre a luta pela visibilidade trans, aqui, no movimento?

INF02 – [...] Quando a gente se aproxima da pauta de travesti, a gente já vê logo algo marginalizado, uma escória da 
sociedade, um erro, um homem que se veste de mulher, e é aí onde a gente precisa visibilizar as travestis e as transexuais 
pra ver que é totalmente diferente desse contexto de visão que a sociedade já impregnou, já enraizou, entendeu? [...] 
Aqui na ASTRA, que é a associação em que eu já trabalho há algum tempo, a gente sempre participa de encontros, de 
conferências, de rodas de conversa, é aí onde a gente consegue empoderar as meninas, muitas vezes, a gente sabe que 
é difícil de elas virem aqui, a gente aborda alguma menina na rua, e aí quando ela está trabalhando, a gente começa a 
conversar distribuindo gel e camisinha, e aí nessa forma que a gente faz o trabalho de prevenção, a gente também faz a 
cidadania, informando a ela sobre os direitos dela, por exemplo, aqui na ASTRA, a gente trabalha com o projeto Pode 
Contar Conosco, que tem eu como assistente social e Gladston que é advogado. E a gente está assim firmemente batendo 
na questão da retificação de nome e de gênero, porque, assim, tem muitas delas que não sabem, que acham que não tem 
como, e ficam com vergonha, então quando tem uma travesti que nem eu e um advogado assessorando pra dar essa força 
por trás, elas se sentem já encorajadas a garantirem o direito delas. 

No excerto (01), ao assumir explicitamente a posição social de pessoa travesti, INF02 recategoriza 
a introdução referencial “travesti” via algumas anáforas diretas: “algo marginalizado”, “uma escória da 
sociedade”, “um erro” e “um homem que se veste de mulher”. Tais expressões referenciais revelam argumentos 
de ilustração, focalizando a priori uma estereotipagem cristalizada na sociedade acerca das identidades trans. 
Num nível textual e emergente (local), as anáforas diretas ou correferenciais são recursos linguísticos cuja 



 

 REVISTA BARBANTE - 38

função consiste em retomar, de forma explícita e pontual, objetos de discurso previamente introduzidos no 
discurso (KOCH, 2012). Já num nível mais pragmático-discursivo, a ilustração diz respeito a um tipo de 
argumento que não corresponde ao modo como a realidade se estrutura, mas que generaliza a partir de um caso 
particular ou transpõe para outro lugar o que é aceitável em certo domínio (PERELMAN; TYTECA, 1996).

Primeiramente, posso me perguntar: por que essa ativista elege, logo no início de sua resposta, 
determinadas expressões referenciais atreladas socialmente a estereótipos e atitudes transfóbicas? Conforme foi 
discutido na seção anterior, o processo da referenciação opera, sobretudo, com a instabilidade e a flexibilidade 
das práticas discursivas, das atividades de textualização. Quanto a isto, o consenso sobre a relação indireta 
entre linguagem e mundo torna-se um ponto de partida para a interpretação deste trecho do discurso, inclusive, 
expressões referenciais assumem a mesma função discursiva que a dos argumentos utilizados. Então, quando 
a ativista travesti em questão se utiliza de comportamento avaliativo negativo para se referir às identidades 
trans, significa que suas escolhas referenciais dizem “muito sobre sua inserção na vida social [...] e sobre a 
própria organização da vida social” (BENTES; REZENDE, 2017, p. 261), e muito menos sobre si e seus/suas 
semelhantes.

No início deste excerto, é possível afirmar que a interpretação das anáforas diretas e dos argumentos 
por ilustração compreende o estabelecimento do acordo retórico entre o pesquisador e o sujeito da pesquisa 
– o uso desses recursos linguístico-discursivos é perpassado por outras vozes, visto que a ativista delega 
tais estereótipos e visões de mundo transfóbicas a outras pessoas, justificando, assim, seu desacordo e 
distanciamento referencial (KOCH, 2012) em relação aos sentidos violentos daquelas expressões (“algo 
marginalizado”, “uma escória da sociedade”, “um erro” e “um homem que se veste de mulher”). A priori, os 
indícios do acordo retórico proposto por INF02 parecem guiar a construção de sentidos por um caminho que 
privilegia o preferível em detrimento do real, como se vê no decurso da entrevista. Isso tem a ver, pois, com a 
dinamicidade existente entre ethos prévio e ethos discursivo.

Assim como em fragmentos anteriores de sua entrevista, INF02 focaliza a pauta trans na questão das 
pessoas travestis, talvez pelo fato de se identificar como uma delas. A partir das anáforas diretas apontadas, 
ela evoca uma voz social adepta da transfobia, a qual interpreta a existência das pessoas trans como uma 
anormalidade e uma camada da sociedade de pouco valor, que deve, pois, ser exterminada sob os mais 
distintos meios de violência. O movimento argumentativo de INF02 vai, inicialmente, reativando contextos 
transfóbicos (SILVA, 2019) da sociedade via certas expressões anafóricas e argumentos, para, em seguida, 
contradizê-los mediante práticas do movimento LGBT que visam a emancipação social das pessoas trans. 

Nesse sentido, a contradição de posicionamentos e atitudes transfóbicas vai sendo desvelada mediante 
a sequencialidade do texto da ativista em questão, visto que o contradiscurso é prática social inerente ao 
movimento LGBT. Assim, a transfobia, de certa maneira, cai por terra quando a ativista e sua entidade LGBT 
buscam atuar na desconstrução da estereotipagem (“é aí onde a gente precisa visibilizar as travestis e as 
transexuais pra ver que é totalmente diferente desse contexto de visão que a sociedade já impregnou [...]). A 
partir daqui, entendo que INF02 parte para a construção do ethos discursivo, mediante a negação das atitudes 
e ideologias transfóbicas, imiscuídas no ethos prévio da travesti, oriundo das violências sociais pautadas 
pela cisnormatividade, a qual consiste num conjunto de normas sociais que regulam a produção do gênero 
a partir da coerência compulsória entre sexo, gênero, corpo e desejo (BUTLER, 2015). Noutros termos, a 
cisnormatividade repousa positivamente sobre aqueles corpos e sujeitos cujas regulações de gênero foram 
impostas, inconscientemente, de acordo com o sexo biológico ao nascer (ALIANÇA NACIONAL LGBTI, 
2018).

Posso mesmo dizer que o “contexto de visão impregnado socialmente”, de que trata a ativista, é o próprio 
ethos prévio construído pelo aparato regulatório e violento da cisnormatividade, posto que, em via oposta, as 
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existências trans põem em xeque esse sistema de produção de identidades cis. Ou seja, as transidentidades são 
entendidas pela cisnormatividade como identidades de gênero anormais, desviantes, que não se enquadram 
no mundo dos humanos, daí ser este um dos critérios da reprodução histórica de violências transfóbicas na 
sociedade. Segundo a lógica cisnormativa, justificam-se, por exemplo, os usos de expressões como “um erro” 
(travesti é algo anormal) ou “um homem que se veste de mulher” (a invalidade da identidade transfeminina). 
Desse modo, convém defender, com base em Hanks (2008) e van Dijk (2012), que os recursos linguísticos 
e os objetos de discurso são levados para dentro de contextos macrossociais, visto que a cisnormatividade, 
e a transfobia oriunda parcialmente dela, estão disponíveis num repositório social mais amplo, para além de 
qualquer ato enunciativo emergente/local. 

Todavia, a desconstrução desse ethos prévio vai pouco a pouco sendo feita pela ativista via certas 
expressões referenciais e outras estratégias argumentativo-retóricas. Após introduzir a anáfora encapsuladora 
retrospectiva “(d)esse contexto de visão”, a qual abarca as expressões referenciais acima elencadas, INF02 vai 
discorrer justamente sobre práticas político-identitárias realizadas por sua entidade (a ASTRA), introduzindo 
estas expressões referenciais: “encontros”, “conferências”, “rodas de conversa”, “o trabalho de prevenção”, 
“o projeto Pode Contar Conosco” e “(n)a questão da retificação de nome e de gênero”. Além de ser também 
lugares da quantidade, essas expressões correspondem a ações voltadas para a visibilidade trans, para o combate 
à transfobia e para o acompanhamento sócio-jurídico às pessoas trans. De acordo com Perelman e Tyteca 
(1996, p. 95), os lugares retóricos correspondem a “premissas de ordem geral que permitem fundar valores e 
hierarquias [...]”. Assim sendo, percebo que tais recursos linguístico-discursivos utilizados por INF02 fundam 
ou refletem o trabalho de sua entidade LGBT em prol da visibilidade da população trans, compreendendo, 
pois, ações coletivas com a comunidade pertencente a essa identidade de gênero.

Informações como estas estão para além de aspectos linguísticos enunciados nesse fragmento no 
discurso. O estudo de campo feito por mim, durante a trajetória de pesquisa, permitiu-me conhecer um pouco das 
atividades da ASTRA. Com base no que me foi apresentado, bem como no material de divulgação da entidade, 
vi que um dos objetivos do projeto Pode Contar Conosco, por exemplo, é o de realizar o acompanhamento 
sócio-jurídico no processo de retificação de prenome civil e de gênero nos documentos de identificação das 
pessoas trans sergipanas e aracajuanas. Essa ação corresponde à lei de nome social3 em funcionamento no 
estado de Sergipe, uma conquista para os movimentos Trans e LGBT, encabeçada pela ASTRA. Assim, 
longe de constituir uma escolha gratuita (“o Projeto Pode Contar Conosco”), bem como outras expressões 
referenciais vinculadas a ela, compreendo, com base em Koch (2012), que a categorização ou recategorização 
referencial implica no uso de objetos de discurso cujos traços característicos melhor atendem à proposta de 
sentido do produtor do texto, qual seja, neste momento, a de construir uma imagem coletiva positiva do/a 
ativista aracajuano/a. 

Subsequentemente, acerca desse acompanhamento sócio-jurídico, INF02 relata o seguinte: “[...] 
quando tem uma travesti que nem eu e um advogado assessorando pra dar essa força por trás, elas se sentem 
já encorajadas a garantirem o direito delas.” A anáfora direta “elas” retoma a expressão “as travestis e as 

3  “O projeto de Lei nº 3.963/2010 dispõe sobre a inclusão e uso do nome social de pessoas travestis e tran-
sexuais, nos registros municipais relativos a serviços públicos prestados no âmbito da administração direta e 
indireta no município de Aracaju. Sancionada no dia 16 de novembro de 2010, essa lei teve influência direta 
com atuação da ASTRA – Direitos Humanos e Cidadania LGBT, liderada por Tathiane Araújo, considerada 
uma importante vitória para o movimento Trans.” (MENEZES, 2018, p. 41).   
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transexuais” e indica que o público das mulheres trans faz-se muito mais presente do que o dos homens trans, 
nessas ações do movimento. Destarte, esses sentidos de coragem e apoio encontrados nas práticas político-
identitárias de ativistas LGBT de Aracaju levam à construção de uma imagem do/a ativista como alguém 
solidário, preocupado e engajado firmemente na pauta da visibilidade trans. De um lado, a oportunidade de 
contar com o apoio de uma travesti como assistente social e, de outro, com um ativista gay como advogado 
parece-me indicar que as pessoas trans acompanhadas pelo trabalho da ASTRA recebem um tratamento 
eficaz como garantia de seus direitos civis e sociais. Essas trilhas interpretativas engatilhadas pelos processos 
referenciais e estratégias argumentativo-retóricas já indiciam um ethos coletivo positivo do/a ativista LGBT.

Fica evidente até aqui que a argumentação de ativistas em prol da visibilidade trans aponta, 
primeiramente, para o reconhecimento legítimo dessa identidade e, em segundo lugar, para ações propostas e 
desenvolvidas dentro do movimento LGBT no combate à transfobia. Ações estas que são solidárias, corajosas 
e humanas, ao contrário daquelas que se inscrevem no repositório cultural e histórico das práticas sociais 
gestadas pela cisnormatividade e pela transfobia (exclusão e violências). Questões semelhantes a estas estão 
presentes também no discurso de um ativista gay:

(02)

INF04 – [...] A luta pela visibilidade trans é extremamente necessária. Primeiro, porque a transexualidade é algo muito 
recente. Sempre existiu, mas eu acredito que, na questão de ser... levada a sério, é algo recente. Das pessoas entenderem 
que uma pessoa que não se identifica com aquele gênero, ela não é uma pessoa que tem problemas mentais, que não é 
uma pessoa que está sendo, é... uma criminosa... porque às vezes até isso, né, muito já se falou, levando em conta um 
pouco ou a comparando à homossexualidade, que já foi tratada como crime e como doença, e isso perpassa também 
pra própria transexualidade. Porque é como se você... “Ah, não, você está fazendo algo diferente do que é o certo, do 
que é...” Que não existe o certo e o errado, né? [...] Então, assim, eu acredito que a luta pela visibilidade trans está aí, 
na questão de divulgar, né, a existência dessas pessoas... Elas estão na sociedade, elas precisam ser reconhecidas como 
são, e... pra isso ter sentido na vida delas e... também a questão que vai ter como consequência uma melhor aceitação 
consigo, porque até elas também se aceitarem é difícil, porque quando a sociedade não a reconhece você acaba sendo 
marginalizado, segregado, e você diz “não, então realmente eles estão certos, eu não sou isso; eu sou aquilo”, que é o 
que as pessoas querem que ela seja. Então, é isso o que eu acho que é a importância da visibilidade. Ela precisa existir, 
mesmo porque não é algo que é de um dia pro outro. Já existe há muito tempo, só que foi sempre tratada com desprezo, 
com ignorância, entendeu, falta de compreensão... [...]

P – É... Na questão da divulgação... A ASTRA e outros movimentos, aqui, no caso, divulgam a existência das pessoas 
trans, seria uma ação importante, né? 

INF04 – Sim. A ASTRA tem esse papel, sempre teve, inclusive foi a grande precursora, eu acho, no sentido da 
transexualidade, porque... porque a própria presidente daqui, Tathiane Araújo, é uma transexual e nenhuma outra ONG 
conseguiu fazer, colocar à frente uma Parada LGBT. Então, eu acho que isso é de grande importância, né, primeiro, da 
visibilidade, né, e também pela questão de levantar que existem ainda conquistas a serem feitas. E precisa-se lutar muito 
ainda, tanto na questão educacional, na questão do trabalho, na questão da saúde, pra que todo mundo seja incluso na 
sociedade, como pessoas de direito. 

Inicialmente, INF04 recategoriza (transforma) a introdução referencial “a luta pela visibilidade trans”, 
enunciada por P, qualificando-a como “[luta] extremamente necessária”. É com base nessa avaliação que ele 
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vai tecer sua argumentação em torno da natureza das identidades trans, a qual, historicamente, assim como a 
homossexualidade, foi e é concebida como transtorno mental, pecado, doença, crime, etc., em alguns países. 
Ele remete a outras vozes sociais baseadas na transfobia a partir do uso de expressões como “problemas 
mentais” e “uma criminosa”, as quais consideram a transexualidade sob o ponto de vista médico-científico e 
criminal. De modo semelhante, INF04 imputa ao objeto de discurso “homossexualidade” algumas expressões 
anafóricas recategorizadoras como “crime” e “doença”, as quais também se associam ao universo semântico 
do discurso homo/transfóbico de base criminal e médico-científica, respectivamente. 

Ao introduzir, em seu texto, vozes sociais de outrem, o ativista em questão parece indicar que o discurso 
alheio, cujas ordens ideológicas respondem às instituições da medicina e do direito tradicionais, elabora um 
ethos prévio da pessoa trans e homossexual como alguém anormal e amoral. Mas o seu texto, assim como o 
de INF02, é uma busca alternativa de resistência contra a transfobia e em prol da visibilidade trans. Portanto, 
por meio de recursos linguístico-discursivos, socioculturais e históricos, o ativista vai aos poucos edificando 
um ethos discursivo oposto àquela imagem prévia negativa das pessoas trans.

Em 29 de janeiro de 2018, o Conselho Federal de Psicologia aprovou a Resolução Nº 1/18, a qual 
estabelece normas de atuação para psicólogas e psicólogos em relação às pessoas transexuais e travestis. Os 
artigos 7º e 8º dessa Resolução, por exemplo, versam sobre a proibição de psicólogas e psicólogos realizarem 
ações ou eventos, durante o exercício profissional, que tratem as pessoas trans sob um olhar patologizante ou 
que visem a terapias de conversão ou readequação de sua(s) identidade(s) de gênero. Apesar dessa conquista, 
por exemplo, a homofobia e a transfobia se mostram sempre recorrentes na sociedade brasileira e mundial, 
de tal modo que o uso de termos como “homossexualismo” e “transexualismo” (sufixos indicando “doença”) 
ainda é plenamente aceitável em determinados contextos cujas crenças atribuem um status de patologia ou 
anormalidade a tais identidades dissidentes. 

Nesse contexto, respondendo ao intuito do enunciador de desconstruir o ethos prévio negativo da 
pessoa trans e homossexual, as expressões referenciais aparecem no corpo de algumas predicações que 
contra-argumentam preconceitos homo/transfóbicos construídos historicamente, isto é, negando-os de forma 
incisiva: “[...] ela não é uma pessoa que tem problemas mentais [...] não é uma pessoa que está sendo [...] 
uma criminosa... Ao discordar desses pontos de vista ou ordens ideológicas, INF04 realiza um procedimento 
argumentativo que anula uma definição preestabelecida e, ao mesmo tempo, vai ao encontro de um argumento 
por definição (FIORIN, 2018), o qual acaba por conferir à pessoa trans o status de sujeito social honesto e 
inocente judicialmente, bem como saudável mentalmente. 

Com relação à definição, Fiorin (2018, p. 111) afirma que ela é um tipo de argumento que considera que 
“não há uma maneira unívoca de definir um objeto. Ao contrário, o modo de definir depende das finalidades 
argumentativas”. É como se esse ativista utilizasse uma proposição desta natureza: “X não é isso; X é isto”. 
Guiado pela finalidade de desconstruir a imagem prévia negativa em torno das pessoas trans, INF04 parte 
das próprias ordens ideológicas da transfobia para negá-las por meio do vocábulo “não” e, inclusive, por 
meio deste outro argumento: “[...] não existe o certo e o errado, né?” Como é fácil perceber, os discursos 
desses ativistas refletem suas próprias crenças e posições sociais erguidas sob o prisma da luta por visibilidade 
e respeito a identidades dissidentes. Tais discursos e práticas, parcialmente evidentes no excerto (02) aqui 
apresentado, fundam-se pelo acordo do preferível, questionando valores e hierarquias instaurados na cultura. 
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Assim, na continuidade de (02), INF04 apresenta um posicionamento no tocante à necessidade da 
visibilidade das pessoas trans: reconhecer-se primeiro para que a sociedade as reconheça (“[...] até elas 
também se aceitarem é difícil, porque quando a sociedade não a reconhece você acaba sendo marginalizado, 
segregado, e você diz “não, então realmente eles estão certos, eu não sou isso; eu sou aquilo”, que é o que 
as pessoas querem que ela seja”). Por esse prisma, o autorreconhecimento da pessoa trans, qualificado por 
ele como algo difícil, consiste num fator primordial para a conquista do respeito do outro, aniquilando-se, 
paulatinamente, a “ignorância”, o “desprezo” e a “falta de compreensão”. Reconhecer-se como trans pode ser 
interpretado como uma ação primeira (e interna) de luta contra o aparato regulatório e violento da transfobia, 
de tal modo que as práticas político-identitárias de assunção da identidade de gênero dissidente condizem com 
uma luta pelo reconhecimento do outro, isto é, nas esferas do direito e da estima social (HONNETH, 2003).

Ao responder à pergunta vinculada às ações realizadas pelas entidades LGBT aracajuanas, INF04 
afirma que “A ASTRA”, entidade da qual participa, cumpre desde sempre com o papel de divulgar a existência 
das pessoas trans, no que ele a recategoriza como “a grande precursora no sentido da transexualidade”, na 
trajetória de lutas na capital sergipana. Além disso, ele apresenta mais duas expressões referenciais concernentes 
à pauta trans no cotidiano de lutas da ASTRA: “a própria presidente Tathiane Araújo” (recategorizada por 
“uma transexual”) e “uma Parada LGBT”. Tais objetos de discurso, remetendo, respectivamente, a um sujeito 
social e a um evento municipal de visibilidade LGBT, levam à compreensão de que esse ativista, em primeiro 
lugar, defende que a visibilidade trans tem uma recepção coerente e adequada em sua ONG porque tem na 
liderança uma pessoa trans, que, muito mais que qualquer outro LGBT, entende melhor a importância dessa 
pauta. 

Em segundo lugar, o fato de mencionar que a ASTRA cumpre com a tarefa de organizar a Parada 
LGBT todos os anos a situa num lugar muito relevante nesse engajamento político-identitário. Posso dizer 
que o ativista situa a sua instituição no lugar da qualidade (PERELMAN; TYTECA, 1996), o que revela a 
sua autoridade institucional, pois realiza uma avaliação positiva que indica a sua originalidade em relação às 
demais entidades. Além disso, acerca de outros modos de atuação, INF04 defende que a luta pela visibilidade 
trans também consiste na busca pelo respeito e pela inclusão “(n)a questão educacional”, “(n)a questão do 
trabalho” e “(n)a questão da saúde”. Ou seja, a sua atuação, bem como a de sua entidade, concerne à luta 
por direitos e reconhecimento em diversas esferas (educação, trabalho, saúde, etc.). Porque, com base em 
nosso conhecimento de mundo e partilhado, é importante apontar que pessoas trans sofrem violências nesses 
contextos por serem “diferentes” das outras (pessoas cis), por questionarem as normas de gênero vigentes 
(perpetuamente instáveis?) numa sociedade patriarcal, cisnormativa e heterossexista. 

Nesses excertos analisados, são estes os processos referenciais e as estratégias argumentativo-retóricas 
que indiciam o ethos discursivo do/a ativista LGBT: anáfora direta, anáfora encapsuladora, lugares da qualidade 
e da quantidade, argumentos de definição e de ilustração. Como mostrei durante a análise, se observadas do 
ponto de vista meramente linguístico (gramatical) ou pontual, essas estratégias de textualização dos sujeitos 
não têm muito a nos dizer sobre engajamento político-identitário ou luta por visibilidade dentro de ativismos 
sociais, como é o caso do ativismo LGBT aracajuano pela ótica da ASTRA. 
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Considerações finais

Os processos referenciais e as estratégias argumentativo-retóricas, mediante as análises do corpus, 
indiciam o ethos discursivo resistente, corajoso e solidário do/a ativista LGBT de Aracaju frente à pauta 
trans. Por outro lado, o/a ativista LGBT também constrói um ethos da pessoa LGBTfóbica como alguém 
individualista, desumano e violento. Para evitar generalizações, é conveniente afirmar que essa outra imagem 
discursiva assume uma complexidade enorme, visto que os subtemas e as focalizações oscilaram a todo 
o momento no curso das entrevistas abertas; tanto pode apontar para a sociedade brasileira quanto para a 
aracajuana, ou alguém muito específico.

Observamos que, de modo geral, o movimento LGBT aracajuano, pelo recorte da pesquisa, situa-se 
nos embates entre a prática da transfobia e a prática de resistência diária. A reconstrução da realidade, uma 
característica inerente à referenciação e à argumentação retórica, mostra-se assim como fenômeno central 
no uso da linguagem por parte do/a ativista LGBT. Vimos, no presente estudo, que o[a] “locutor[a] tenta 
modificar uma representação coletiva que lhe é desfavorável e mudar um status insatisfatório” (AMOSSY, 
2018, p. 90). Nesse ínterim, a população trans parece ganhar maior relevo, visto que os problemas sociais em 
torno de sua multiplicidade de identidades são incessantemente trazidos para o discurso do/a ativista LGBT, 
de modo a produzir imagens outras em relação àquelas já disponíveis em contextos macrossociais violentos.

A partir das trilhas interpretativas engatilhadas pelos recursos linguístico-discursivos, concluo, portanto, 
que as práticas político-identitárias dos/as ativistas entrevistados/as revelam desde um nível emergente e 
local a níveis macrossociais e globais o seu potencial transformador, ainda que lenta e micropoliticamente, 
das lutas travadas em prol da população trans. São ações sociais capazes de potencializar todas as lutas 
colocadas em embates discursivos e argumentativos no curso da história da militância, as quais se refletem, 
não deliberadamente, nas práticas referenciais cotidianas. Bons frutos já foram colhidos dessa jornada. Que as 
lutas, enfim, continuem!
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Hoja 

Adso Eduardo Gutiérrez Espinoza

Apresurado, el joven camina sobre la calle. De su carpeta amarilla resbala una pequeña hoja de papel, cae sobre 
el césped. Un camión de pasajeros la levanta con una cortina de humo y vuela sobre la ciudad. Aterriza en el techo de 
un edificio comercial, cerca del zócalo. Una paloma va hacia ella, la picotea, se desliza por el borde del edificio al suelo. 
Los niños de la plaza apuntan y mueven su dedo índice al son de la caída. El perro atigrado le ladra. Asustada, la fuente 
esconde su chorro. Los adultos ven la hoja, creen que es un cheque de viajero, se amontonan para atraparlo; cae en un 
balcón del mismo edificio. Algunos corren hacia la puerta y otros estiran sus playeras. El niño de la torta se sienta en la 
barda de la fuente e ignora el suceso. Escucha el llanto del joven; lo ignora. La anciana con ojos tiernos le pregunta por 
qué llora. Por nada, responde. Ella entiende la incomodad causada y lo deja. 

El mesero bizco sale al balcón, ve la hoja, los adultos gritan desilusionados; él, despreocupado, la arroja. 
Suavemente, es arrastrada por el viento hasta los pies del joven llorón. La recoge y, sonriente, la guarda en su carpeta 
amarilla.

Adso Eduardo Gutiérrez Espinoza (Zacatecas, México, 1988). Ficcionista, roteirista de rádio e cinema, tradutor, 
colunista em La Jornada Zacatecas e Golfa, Diretor de El Fuego de Luka e colaborador em LugarPoema. Ele é Bacharel 
em Letras  (Universidade Autônoma Benemérita de Zacatecas), Mestre em Humanidades: Estudos Literários (Universidad 
Autónoma del Estado de México). É Doutorando em Literatura Hispano-Americana (Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla) e em Crítica da Cultura e Criação Artística (Universidad Autónoma del Estado de  México). Seus interesses: 
sátira e humor na literatura e meios audiovisuais, estudos de gênero e as conexões entre história, literatura e filosofia.
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Meu Anjo Amigo
    Em uma época muito triste da minha vida, quase todas as noites eu sonhava 
com um senhor de cabelos brancos. Ele me disse que se chamava Renato. 
 
    Seu semblante pacífico tinha um jeito especial de me fazer desabafar os problemas mais 
profundos da minha alma. Normalmente, Sr. Renato não me dava conselhos, mas me ouvia 
atentamente, e fazia perguntas que me direcionavam para as questões que mais me afligiam.
    Quando eu me sentia calma, ele dava um beijo no meu rosto e ia embora. Os dias amanheciam 
sorrindo quando esses sonhos aconteciam.
    Minha família estranhou meu comportamento, e me fizeram algumas perguntas. Contei a 
verdade, mas senti nos olhos deles a incredulidade, porém, não dei importância, porque eu 
estava melhorando daquela depressão que dilacerava meu ser.
    Eu já ia dormir pensando nas visitas daquele anjo que estava mudando a minha vida para 
melhor.
    Todos notavam a diferença no meu comportamento. Eu havia voltado a ser uma mulher 
alegre e otimista, que enfrentava os problemas com a garra dos tempos de outrora.
    Aos poucos, parei de sonhar com o meu querido amigo, porque ele me disse que precisava 
viajar, mas, que se eu precisasse dele, era só orar.
    Senti muitas saudades dos meus sonhos de paz, mas como minha vida havia 
melhorado, quando eu me lembrava dele, sentia-me mais fortalecida ainda. 
 
    Dois meses depois, fui ao enterro de um conhecido. Obviamente que eu estava triste com 
a situação. Quando íamos saindo do cemitério, senti um impulso de visitar um túmulo branco 
que estava à minha esquerda. Caminhei em direção ao túmulo e me deparei com lindas flores 
e um belo epitáfio que, entre outras coisas, mencionava o nome da pessoa: Renato Svedensen 
tinha sido psiquiatra e havia morrido há dez anos. Olhei a foto e vi o bondoso homem dos meus 
sonhos sorrindo para mim.
 
A n n a L u c i a G a d e l h a 
 



 

 REVISTA BARBANTE - 53

     O CRIME DE MAGDA

Um estampido ecoou pela sala de Magda. Casada há apenas três anos com Agnelo, ainda não 
tinham filhos e seus parentes moravam em outra cidade. Viveram em harmonia apenas nos dois 
primeiros anos de casados, porém, estranhamente, sem motivos justificáveis, paulatinamente, 
Agnelo passou a tratá-la de forma desumana e cruel. Além disso, Magda soubera que o marido 
vinha tendo um caso extraconjugal com uma bela jovem, de bem menos idade que ele.

  O barulho da arma disparando tragicamente, fez com que ela soltasse um grito de supremo 
desespero, como que arrependida pelo crime que ela mesma acabara de cometer.

  O marido, ensanguentado, fora alvejado pelas costas após violenta discussão entre ambos, em 
que ele a esbofeteou, impiedosamente, como já houvera feito em outras ocasiões.

  Agnelo expirava sem nada dizer! Apenas seus olhos de assombroso espanto ainda se voltaram 
para a esposa como se ele não estivesse acreditando no que tinha acontecido.    Seu sangue 
escorria pelo carpete da sala quando Magda, ensandecida, retirou a aliança de casamento, 
jogou no corpo inanimado de Agnelo e sussurrou em seus ouvidos com voz lacrimosa:

  - Tudo terminado! Agora estou livre e vou procurar ser feliz.

  Era dia de São João. A cidade estava em festa! E antes da trágica discussão, Magda havia 
perguntado ao marido se ele gostaria de sair com ela naquele dia festivo. A resposta, porém, 
foi negativa e demasiadamente brusca, aliás, como sempre ele fazia quando ela demonstrava 
o desejo de saírem juntos. 

  A bela e jovem viúva tomou um banho rápido como a desejar fugir do crime impregnado 
em sua epiderme e que agora também tomava conta de sua alma. Após o banho, perfumou-
se. Retirou do guarda-roupa algumas de suas vestimentas preferidas. Manuseou o relicário, 
retirou também dali as lembranças mais queridas, exceto os presentes recebidos de Agnelo. 
Recolheu um pouco de dinheiro que vinha guardando sem que o marido soubesse, jogou tudo 
numa valise e saiu sem destino. 

  Anoitecera. O espírito das festas juninas tomava conta das pessoas. Havia um clima de euforia 
no ar, mas, para Magda, a cada passo que dava aumentava ainda mais o seu crucial tormento. 
Mesmo um pouco cambaleante e fora de si, caminhava a esmo pelas ruas sob os folguedos que 
contrapunham a seu desespero, prenunciando a noite feliz. Sentia-se sempre mais atordoada 
com a luminosidade dos postes e dos candelabros que ornamentavam várias lojas e residências. 
Vez por outra, esfregava os olhos com as mãos nervosas e trêmulas, passando-as também pelo 
rosto que se contorcia pelo desespero.

  Magda usava calça jeans, uma blusa azul clara e trazia no pescoço um lenço e um cordão 
revestido de ouro que cintilava a cada clarão dos fogos de artifício na passagem da brisa do 
anoitecer.

  Sem se dar conta de onde estava, continuou caminhando em passos lentos pelas ruas centrais 
da cidade até chegar a um viaduto, próximo de bonita praça, em cujo local, coincidentemente, 
ela havia conhecido o marido que mudara tanto de comportamento e que, agora, jazia na casa 
abandonada e triste.
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  Seguindo pelo viaduto, de repente, os momentos felizes com Agnelo vieram-lhe à mente... 
Quanto mais neles pensava, tanto mais se alucinava e desejava fugir da realidade nefasta.

  Por fim, ao chegar ao meio da ponte, volveu os olhos lacrimejantes para o azul do céu onde já 
vislumbravam as primeiras rútilas estrelas divisando o colorido e os sons uníssonos de alguns 
foguetes e assim, magnetizada pelo encanto da amplidão colocou a valise no chão e subiu no 
muro de proteção do viaduto, talvez iludida na crença de que ali estaria perto do céu.

  Num átimo inusitado a lembrança do corpo agonizante de Agnelo contorcendo-se de dor e 
vertendo sangue pelo chão lhe trouxe ainda mais tormento. E assim, na confusão do pensar, 
disse em voz alta:

  - Adeus, amor ingrato! – E foram essas suas últimas e derradeiras palavras.

   Definitivamente, Magda enlouquecera. E assim, despercebidamente, soltou uma das mãos e, 
antes que pudesse voltar a se agarrar na proteção da ponte, seu frágil corpo despencou-se das 
alturas atingindo violentamente a negritude do asfalto, numa cena de terrível pavor.

  O estampido de um fogo de artifício ecoou, mas para Magda o som lhe era ensurdecedor, 
e a pobre mulher parecia ter ouvido o mesmo estampido do tiro que desferiu no marido. A 
cidade emudeceu!... A queda fatal e apavorante paralisou o trânsito, e os transeuntes foram se 
aglomerando ao redor do corpo inerte no asfalto revestido de carmesim enquanto a valise em 
abandono, do alto da ponte, parecia acenar as alças para Magda, num último adeus, enquanto 
fagulhas de fogo crepitavam na amplidão deserta e triste.

                                                           Antenor Rosalino



 

 REVISTA BARBANTE - 55

A igrejinha de Gracie

Tudo que Gracie queria, era ser feliz. Cresceu assim entre castelos e sonhos. Bailava 
em jardins imaginários, delirando sozinha. Sonhava com um príncipe encantado e flores 
enfeitando sua igrejinha; O amor para si tinha que ser verdadeiro, único e para sempre. A 
dura realidade não lhe afetava. As adversidades diárias por quais tinha que passar, apenas 
estimulava suas metas; Gracie era dedicada em tudo que fazia. Seus pais eram pobres e 
juntos moravam num pequeno vilarejo.

Um dia, já na faculdade conheceu um rapaz e no primeiro olhar percebeu que se tratava do 
amor que tanto esperava, apaixonou-se e fora de igual modo correspondida, o moço também 
sonhava da mesma forma e via em Gracie a garota de seus sonhos – magia do destino – se 
prometeram e ambos concordaram, se casariam na igrejinha onde Gracie viveu sua infância e 
adolescência, - eles se formaram e começaram a trabalhar.  

A médica Gracie, com a louca vida da cidade e dos hospitais, aos poucos foi-se esquecendo 
do seu lado romântico de pensar no amor, pouco tempo lhe sobrava pra sonhar com seu 
amado, que agora, também, já vivia a vida agitada entre uma vara e outra dos tribunais, 
advogado, profissão que abraçou; - muito pouco se viam e suas emoções já não eram como 
antes, quando se conheceram. A importância da profissão e o dinheiro que começou a 
aparecer, parece que corroía o sentimento amoroso. - Gracie, vestida de médica se tornava 
um encanto e era constantemente assediada por colegas e até pacientes.

O advogado Frank Tadeu, amor de Gracie, determinado a ser Juiz de Direito, realizou o seu 
sonho, passou no concurso público e foi nomeado para uma distante comarca no mesmo 
Estado. Gracie se entristeceu e também prestou concurso público na Marinha, aprovada 
passou a viajar por todos os municípios; o serviço médico aos ribeirinhos a encantava, sentia-
se viva e útil à humanidade. - O amor em seu coração parecia que iria mesmo se apagar, 
sempre que o dia acabava ela entristecia. - Em cada cidade que aportavam, Gracie visitava 
a igreja do lugar, dedicava suas horas de folga rezando e interagindo com a comunidade 
eclesiástica naquele labor, fazia suas preces, deixava o seu dízimo e chorava ante o altar, esse 
altar que sempre sonhou, via-o cada dia mais distante. 

Frank e Gracie se falavam diariamente, trocavam mensagens a quase todo instante, ao 
acordar Gracie o avisava, desejando bom dia, logo depois Frank respondia, desejavam-se 
bom café e bom trabalho, no almoço Frank ligava contavam dos acontecidos e assim também 
no jantar e na hora de dormir..., estavam sempre bem antenados, era como se estivessem 
próximos, ainda que distantes, às vezes trocavam fotos e se amavam em pensamentos. Mas 
isso inquietava Frank, pois tinha medo de perde-la para algum oficial da marinha, todos 
jovens, bonitos e saudáveis, era um risco constante. Gracie também escondia sua tristeza e se 
apegava em orações.
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“O Amor tem seus matizes, encanta e desencanta”

Frank e Gracie pareciam entender desse pensar e tentavam se proteger - mas contra as forças 
do bem, o mal está sempre a maquinar - E foi assim que certo dia um novo oficial chegou 
no navio de Gracie e com ela se encantou, seus olhos verdes, cabelos dourados e corpo 
escultural era a medida certa que enchia os anseios de Robert Send o novo comandante da 
Corveta. Era um Gentle man, além de um belo homem, tinha os olhos azuis e corpo de atleta, 
cortejava a moça com delicadeza e suavidade. As primeiras investidas foram por Gracie 
classicamente rejeitadas, mas as demais já a enfraqueciam, muitos dias sem afeto presente, 
começaram a balançar as estruturas da bela garota. - Certo dia o oficial foi incisivo e bem 
direto: - Case-se comigo, faremos isso onde você desejar, você é a garota dos meus sonhos e 
não quero que essa oportunidade escape de mim, de nós.

Do outro lado Frank Tadeu começou a ter sonhos inquietantes, sempre se via caindo de 
paredões, às vezes de altos prédios e até de grandes árvores; quando acordava pensava em 
Gracie e um frio lhe cortava as entranhas. O Juiz se livrava como podia dos assédios que 
recebia das mulheres na sua comarca, e tremia de medo em perder a sua menina. - Ironia 
do destino - em pouco tempo foi nomeado para o Município onde Gracie nasceu e cresceu. 
Frank sentiu algo estranho e uma vontade enorme de resolver sua vida. Escondeu de Gracie 
a nomeação. Certa tarde, conversando por telefone a perguntou se ela ainda o amava como 
antes, ela disse que sim, embora estivesse triste pelo rumo que a vida estava dando a eles. 
Frank fez-lhe uma pergunta: - casaria comigo hoje?! Ela respondeu: - Sim, é tudo que eu 
mais quero, já nem me importo que seja noutra igreja. Frank lagrimou e sua emoção Gracie 
sentiu: - Por que me perguntou isso? Frank calou, Gracie entristeceu.

A tarde caia nas calmas águas do lindo Rio Negro, o arrebol se impunha e todas as forças 
do universo pareciam brilhar de encantos. O vento soprava os cabelos de Gracie e seus 
pensamentos estavam confusos, lembrava de seus sonhos de infância, da sua igrejinha 
cheia de flores que ela colhia e enfeitava todos os dias... - nesse instante Robert Send a 
surpreendeu, ambos, na varanda do navio ele a lembrou: - amanhã estaremos aportando 
na cidade que você nasceu e cresceu... passaremos quinze dias ali... e outra vez a inquiriu: 
- case-se comigo já nos conhecemos o suficiente, teremos o tempo necessário para 
aprontarmos todos os papéis e seguiremos nossa vida onde você quiser. Também se desejar 
viveremos ali, montaremos um lindo consultório para você e eu vou criar gado como sempre 
quis, criaremos nossos filhos e seremos felizes. Robert era de uma família rica e único 
herdeiro de um enorme patrimônio. Gracie olhou pro céu e o seu semblante resplandeceu. 
Olhou-o fixamente e lhe falou: - quando chegarmos a cidade eu lhe respondo.

Na manhã seguinte o barco aportou no cais da pequena cidade, todos iriam descer para o 
reconhecimento do local, Gracie não conteve a emoção de estar ali, vendo a sua cidadezinha 
tão querida, mas algo foi mais surpreendente, no cais um carro branco com uma faixa bem 
exposta chamava a atenção de todo mundo, dizia em letras garrafais: “ Seja bem-vinda 
minha amada Gracie, sua Igrejinha está pronta para o nosso casamento, te amo.” Frank 
estava ao lado, de terno branco, em suas mãos lindas rosas vermelhas -  Gracie desceu a 
rampa correndo e atirou-se em seus braços e o povo aplaudiu a médica e o Juiz. Da cabine de 



 

 REVISTA BARBANTE - 57

comando Send a tudo assistia. 

Frank havia preparado tudo para o seu próprio casamento com Gracie, o vestido de noiva e 
a reunião de toda família.  À tardinha se casaram, a igrejinha estava linda, cheia de flores, 
iguais às que ela colhia e enfeitava quando criança. Enquanto se dirigia para a igreja numa 
das ruas centrais Gracie avistou uma placa numa linda casa – “Consultório Médico Dra. 
Gracie Tadeu” – 

Gracie pediu exoneração da Marinha. Robert Send seguiu viagem, sem a médica a bordo. - 
De todas as investidas de Robert, Gracie nunca lhe disse não, mas também, nunca lhe disse 
sim.

Gracie e Frank são felizes até hoje... 

_______________

Antônio Souza

Mao/AM 07/09/2019
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Contos
 & 

Pontos
Bernardete bielinski

O POTE DE OURO

Bernardete de Lurdes Bielinski

Sentado, na mureta que ficava na areia à beira mar, ele refletia sobre sua vida e sobre o que pretendia 
fazer para alavancar seu destino.

 Olhava para o mar que se apresentava sereno com ondas que beijavam a areia como se suas espumas 
fossem véus de noiva.

 O sol já se escondia, e o céu que era bem azul já demonstrava que escurecia para que as estrelas pudes-
sem brilhar para fazer o tapete que ajudaria a iluminar a noite.

 Num determinado momento, seu coração bateu forte e acelerou. Sentiu duas enormes asas com suas 
penas negras salpicadas de branco que lhe pesavam nas costas. Seus pés já não eram pés, era agora garras. Sua 
cabeça diminuiu, surgiu-lhe um bico dourado e curvo, e se tornou uma cabeça de ave. Apesar da transforma-
ção, como continuava a pensar como homem e não com aquela enorme ave?

 Levantou voo, planando sobre o mar, quase atingiu as águas. Sentiu medo. Para onde estaria indo? 
Voava, na direção das grandes montanhas que ficavam ao longe, onde o mar parecia terminar.

 Talvez ele agora fosse uma águia ou quem sabe um animal pré-histórico. Se questionou com que fim 
estaria ele a voar entre as árvores gigantes daquelas montanhas. Nunca estivera antes em regiões montanhosas, 
já fazia noite escura. E mais uma vez teve medo. Seus pés, agora enormes garras, se serviram de um galho 
generoso, e parou seu voo. Cansado, adormeceu.

 Os raios do sol que penetravam pelos ganhos e folhas o acordaram. E provavelmente sua realidade 
continuava em segredo. Sacudiu suas enormes asas e, aproveitando o espaço que surgiu entre as árvores, voou 
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novamente e agora, em pleno céu aberto, pode contemplar as nuvens e também todo o mar e toda a terra. Dan-
do voos circulares, tomou o rumo oposto ao nascer do sol. Ali não havia mais o mar, mas uma enorme planície, 
onde podia enxergar no escuro. De em uma imensa altura, via os animais que pastavam por ali. Não eram de 
uma só espécie. Havia búfalos, girafas, cavalos enormes; um pouco mais retirados, leões com seus filhotes se 
esticavam ao sol. Havia diversos outros que não conseguia distinguir, porque andavam de um lado para o outro 
procurando seus abrigos. Os pássaros em bandos iam e voltavam, fazendo um espetáculo nunca visto por ele.

 Conseguiu enxergar veios de água que serpenteavam e iam todos na mesma direção. Em suas margens, 
alguns animais matavam a sede. Era lindo se ver. Ao longe parecia que nuvens escuras estivessem derramando 
suas lágrimas e, com o sol a bater nelas, se formava o arco-íris. 

Ele, agora ave, queria entender sua viagem. Seria por ali o final do arco-íris, onde se dizia existir um 
pote de ouro? Alegrou-se com a ideia. Quem sabe sua inexplicável aventura não o deixaria rico?

 Voou mais adiante e enxergou um imenso patamar, que lhe deu a exata ideia de sua riqueza. Pousou 
agora na areia que havia em volta.

 Acordou! Tinha sido um sonho. Sacudiu sua roupa cheia de folhas, areia e alguns pequenos galhos que 
se grudaram em seus pés.  

 Não, não havia sido um sonho! Ao seu lado, imensas penas e marcas deixadas por grandes garras fize-
ram com que acreditasse que tinha feito a maior de todas as viagens.

 Conheceu de perto a natureza em formas de águas, montanhas, vegetações, animais, rios, além do céu 
azul, cinzento com chuva e o mais maravilhoso arco-íris.

 Quanto ao pote de ouro, confessou que havia sido pura ilusão.

 

Bernardete de Lurdes Bielinski é mineira de 1943 e, ainda que tenha vivido a maior parte de sua vida no Rio 
de Janeiro, em São Paulo e hoje em Aracaju, jamais perdeu seus traços de mineirice: gosta das montanhas, das 
flores, da conversa gostosa e tranquila, de artesanato, de gente amorosa e, principalmente, de simplicidade e de 
alegria. Recentemente lançou o e-book As cores da rosa, com crônicas de sua autoria. Disponível em: https://
www.ramalhochris.com/livros-books-livres-libros
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Onde eu me encontrei

São muitos os vazios, daqueles que a gente acha que jamais serão preenchidos.

Posso dizer que rodei o mundo, e de todos os lugares pelos quais passei, guardo um pedaço de cada 
um em mim, mesmo assim é incapaz de me preencher. Por isso, andei tanto, ao achar, em vão, que encontraria 
algo, alguém ou alguma coisa para me satisfazer.

Afirmo que a inquietude habita em mim. 

E na busca pelo fim do meu vazio confesso que só o aumentei. Incorporei em mim outros corpos, 
olhares e paisagens sempre rotineiros em minha mente. Meu pensar pertence às lembranças, algumas já tão 
longínquas. Pego-me vagando em qualquer fim de tarde com meus pensamentos nem sempre sutis, alhures a 
mim, sem saber onde estou. É como se eu estivesse em outro lugar:

- Meu Deus! Como encontrar-me?  

Balbucio em meio à angústia.

Sinto-me bêbado, perdido entre histórias que tanto ouvi. São diferentes rostos em minha frente a 
conversar comigo, a exigir diálogos os quais não sei dissertar. Diversos personagens e personagens diversos 
atordoam a minha vida desde que eu decidi me importar, dói-me olhar no rosto de alguém e não querer saber 
mais, sua história, amores, traições, sucessos e derrotas, pois é disso que se constitui a vida e independentemente 
de qualquer coisa a vida atinge a todos, cada um à sua maneira, baseada no que cada um pode suportar. Mas é 
muita gente, não consigo ouvi-las todas.

Uma sensação ruim invade-me cortando o meu peito. Saio do corredor perguntando-me o paradeiro 
de todos que estavam naquela fila. Era tanta gente que nunca dá tempo para muito, algumas fotos, presentes 
de fã-clubes que perdem tempo para me ver e às vezes me vem à mente: “será que esse povo não tem o que 
fazer?”. Enfim, agradeço-lhes, eu não existiria sem eles. Aliás, eu vivo deles, mas sinto que não retribuo à 
altura.

Tento não me frustrar quando não lembro do nome de todas as cidades em que atuei, de todos os 
produtores que pegaram na minha mão, embora eu saiba que lembrem de mim e me conheçam e saibam meu 
nome. Prefiro identificar por região, é mais fácil. A região nordeste é a que eu mais fui, a gente sempre começa 
por lá porque sabe que o retorno é como tiro ao alvo, sempre dá certo. Que povo mais caloroso. O sotaque 
me inspira para outros personagens, até porque cresci vendo televisão e sempre tinha uma história nordestina 
inspiradora, afinal não tem como esquecer a Do Carmo, de Senhora do Destino, e tantas outras aulas de como 
viver a vida e não desistir dela.

Foram tantos palcos, interpretações, vidas em uma. E agora? Como lidar com todas elas ao mesmo 
tempo em meus pensamentos clamando por espaço. Como se não bastasse, ainda estão juntas com as pessoas 
que vi, cumprimentei, tirei fotos, vi em minha frente naqueles espaços culturais lotados, como numa arena 
grega. Todas querem sair de mim, mas não consigo me desvencilhar de tanta gente a um só tempo. 
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Tenho a impressão de ter vivido exaustivamente o trabalho, portanto entendo o apelo dos meus 
personagens querendo voltar à cena, gostam do palco tanto quanto eu. É fato que levo minha profissão muito 
a sério e isso deve ter me causado tais consequências, é como se eu não esquecesse a ficção e misturasse à 
realidade em uma relação completamente perigosa. 

Um dos estopins para acontecimentos atuais vem da minha introspecção, nunca fui de me soltar, de 
falar muito, de ver a vida por um escarro. Fechei-me e fui tomado por diversas personalidades, das fictícias às 
reais, a entontecer-me como um perdido no deserto a morrer de sede. A sensação de solidão comigo mesmo 
sempre me judiou, aliado a algumas marcas que o passado deixou, continuei e suportei desaforos calado, 
alguns pelo ofício delirante da profissão e outros pelos simples que nunca gostei de ofender ninguém, preferi 
a vida inteira ser ofendido. Das muitas melancolias às tristezas, permiti que meus personagens assolassem 
minha vida.

Por todas as estradas, as do palco sempre foram as que me fizeram bem, apesar do que sinto agora. 
Ali, naquele momento e diante de tanta gente, por instantes, preenche-me. Mas só por alguns instantes. Depois, 
volta tudo de novo. E desse depois eu sempre quis me desfazer. Embora não tivesse sido fácil pensar em uma 
despedida dos palcos porque meus personagens também não querem se despedir, por horas, fico confuso, a 
pensar em como seria minha saída de cena, e para sempre.

Noite de domingo, distante de casa, no nordeste do Brasil. Sinto-me sonolento e logo atribuo à 
viagem, pois do Rio de Janeiro até Aracaju, mesmo de avião, só de imaginar a distância, como se tivesse com 
um mapa em minha frente, causa-me náuseas, é muito longe. Relapsos de lembranças de minha família tomam 
conta de mim, e de repente, lágrimas, daquelas bem grandes que revelam a profundeza do sentimento, volto à 
infância, às dificuldades da carreira para chegar até ali, o lado ruim da fama, os medos de uma vida pública, os 
comentários nas redes sociais...mas, valeu a pena. Confesso que sentirei falta de tudo o que vivi. Eu tinha que 
passar por tudo, estava no meu destino. Aplausos, a peça é anunciada. Piso no palco com o calafrio normal e 
de sempre. Olho para a plateia, reverencio. Foi o meu último agradecimento. Tiro um revólver calibre 38 da 
cintura, atiro-me na cabeça. Só deu tempo de ouvir sussurros assustados de onde eu me encontrei. 

Daniel da Rocha Silva
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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.

 ― 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.
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― 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 
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.
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― 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.

― 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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OS CICLOS DA VIDA

 
Aquela manhã Laura começou a preparar o pagamento do pessoal da empresa. Fazia aquilo 
por tantos anos que ficou a pensar o quanto sentiria falta! O Presidente havia sentado em sua 
sala após o almoço, e lhe disse que tinha uma missão difícil a cumprir, teria que dispensá-la e 
que a Empresa fecharia no próximo mês. Naquele momento Laura fez-se de forte e enfrentou 
a notícia de uma forma muito profissional. Mas mal ele saiu da sala, ela se desmanchou em 
lágrimas! Há tanto tempo era a Secretária daquela empresa! Chegava de manhã e já ia para a 
cozinha fazer café. Era como se fosse a extensão de sua casa.

 
O dia que mais gostava era a Terça-feira, quando as esposas vinham buscar os cheques dos 
maridos. Traziam as crianças e Laura adorava vê-los crescendo! Era uma parte da sua vida que 
ficava para trás, além do que, precisaria logo arrumar outro emprego para poder pagar suas 
contas. Mas o mais difícil para ela estava sendo aquele momento de transição.

 
No final do dia, arrumando suas últimas coisas, veio em sua lembrança a Vó Catarina. Uma 
mulher sábia, com quem havia aprendido muitas coisas. Quando pequena, Laura sentava-se ao 
seu lado, enquanto ela lia histórias de pessoas fortes que venceram na vida.  E toda vez que os 
personagens enfrentavam situações difíceis, ela olhava de lado e dizia em voz alta: “lembre-
se: passos largos, filha, passos largos!” Para Vovó Catarina esses passos significavam que, em 
certos momentos da vida, era preciso andar firme, sem olhar para trás, enfrentar o problema 
com firmeza; que todas as vezes que pisássemos com coragem no desconhecido, perderíamos 
o medo e teríamos mais confiança em nós mesmos. 

 
No final do dia, Laura carregou suas caixas para o carro. Deu uma última olhada a sua sala, 
totalmente vazia, sem vida, onde ali tinha passado 10 anos de sua vida. E ouviu sabiamente a 
voz de sua avó, lá de cima, sussurrar em seus ouvidos: “São ciclos minha filha, ciclos, Deus 
está preparando a sua próxima jornada!”

 
 
Engoliu o choro, se fez de forte, e em passos largos, saiu sem olhar para trás.

 

*Mary*
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RESGATE 
 
Miguel Carqueija 
 
“No silencio das estrelas vou tentando te encontrar.” 
 
(Missinho, “O mistério das estrelas” — gravação RCA de Diana Pequeno) 
 
 
O enjôo apossou-se dele no momento do reingresso no espaço normal. 
Acontecia com frequência. Na perturbação dos últimos acontecimentos, esquecera de tomar 
a pílula antiperistal. Alípio Pollice arrastou-se até o sanitário para se aliviar antes que sujasse 
a cabina toda. Não foi fácil segurar o estômago até lá. 
Não conseguiu entender como as suas entranhas ainda podiam se encontrar tão repletas. 
Afinal, não havia comido tanto. Lavou o rosto como pôde, sabendo que a gravidade artificial 
precisava ser desligada antes das manobras finais que o guiariam até a Grande Sentinela. 
Julgava-se sem condições físicas e até psicológicas para administrar o regresso à estação 
espacial. O cérebro eletrônico teria de cuidar de tudo, uma vez programado para isso. Alípio 
não temia o que pudesse acontecer nas manobras; o seu temor dirigia-se para mais adiante, 
quando tivesse de lidar com os seus superiores. 
Deitou-se num dos leitos embutidos e, exausto, engoliu uma pastilha indutora do sono, sem 
querer saber de mais nada. 
 
...................................................................... 
 
Despertou numa cama imaculadamente branca, de uma alvura de neve, num aposento 
suavemente iluminado por uma luminária de sódio, embutida no teto. A temperatura estava 
climatizada, amena. Perplexo, percebeu que estava vestido com o seu pijama — calça e 
paletó — e que aquele lugar não poderia ser a nave. 
Havia armários brancos, uma janela velada por cortina, um aparelho de holovisão desligado, 
uma estante com livros e outras mídias. Alípio afastou a colcha rosada e com motivos de 
pandas e coalas e se levantou, sentindo um carpete embaixo dos pés. 
Aquilo parecia tudo, menos uma cela de prisão ou um quarto hospitalar. Alípio dirigiu-se à 
porta, no canto oposto em diagonal, tentou abri-la mas encontrou-a trancada. Incrédulo, fez 
várias tentativas inúteis para abrir — até se convencer de que alguém o havia trancado. 
O que estava acontecendo afinal? 
Ele resolveu explorar o aposento. Havia uma porta menor, que dava para um banheiro anexo 
e sem saída. Ele subiu num banquinho, espiou e descobriu que se encontrava a imensa altura. 
O que mais o chocou, porém, foi constatar que se achava na Terra e não na estação do 
espaço. 
Na Terra! E numa grande metrópole! Um imenso tráfego aéreo de dirigíveis e aeroplanos, 
espigões imensos a perder de vista, torres de purificação atmosférica... Alípio não conseguia 
reconhecer o local, talvez fosse Londres ou Paris, ou alguma cidade norte-americana... os 
anúncios luminosos flutuantes anunciavam em três idiomas, inglês, francês e espanhol. 
Voltou a explorar o quarto e encontrou as suas roupas num armário antiquado, de madeira. 
Trocou-se, mesmo consciente de que os seus trajes de explorador e astronauta não 
condiziriam com a vida citadina, Estava disposto a tentar arrombar a porta, pois percebera 
encontrar-se incomunicável, sem nenhum aparelho de comunicação ao seu alcance. 
Nesse momento, porém, a porta se abriu. Entrou uma morena jovem e bem proporcionada, 
de saia e blusa informais, descalça, olhos verdes de felina; atrás dela vieram três garotas com 
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roupas ainda mais informais, empurrando um serviço de lanche. 
— Que bom que você acordou — disse ela, chegando-se a ele e dando-lhe um inesperado 
selinho. — Deve estar com fome. 
— Mas quem são vocês? 
— Elas aqui são a Sakura, a Iolanda e a Ginger. A mim você conhece, ou não se lembra? 
Ele ficou parado alguns instantes, mirando-a mas sem conseguiu identificá-la. Por fim ela 
sorriu: 
— Você se lembrará, Alípio. Podem ir — e ela dispensou as três moças, que tinham acabado 
de colocar o lanche na mesa que havia no aposento. 
As três se foram, encostando a porta. A garota morena indicou as cadeiras em volta da mesa: 
— Sente-se. 
— Isso é que não! O que eu quero é sair daqui, saber o que está acontecendo. O que houve 
com a minha espaçonave? 
— Eu vou lhe explicar tudo, se você sentar. 
Mas ele não quis fazer isso e se encaminhou para a porta. A jovem interpôs-se e abraçou-o, 
prendendo-o entre os seus braços: 
— Você lutaria comigo? 
— E por que não? Quero ter liberdade. 
Ela sorriu, sem soltar o amplexo: 
— Então, você está disposto a lutar comigo. Que ótimo! Já viu que eu sou robusta. Nós 
poderemos nos divertir à grande. Mas não agora, por favor. Agora não temos tempo para 
isso. Se você insistir eu chamo as minhas ajudantes, que são bem treinadas. Elas vão amarrá-
lo num abrir e fechar de olhos. É isso o que você quer? 
— Mas... mas quem é você, afinal? 
— Eu sou a Tatiana. Desculpe, esqueci de dizer o meu nome. Agora me diga se você se 
lembra. 
— De você? Não. 
— Já faz muito tempo. Então relaxe, por favor. Será que eu sou tão horrorosa assim? Estou te 
convidando para lanchar comigo, por favor, aceite. Eu te explicarei tudo. Vá lavar as mãos e 
sente aqui comigo, eu preparei tudo com muito amor. 
Alípio acabou resolvendo que era melhor aceitar. A menina era muito sensual e gentil e 
aquele calor fazia bem; além do mais, ele precisava comer e precisava de esclarecimentos. 
— Ah, e tire esses sapatos — acrescentou ela, quando ele voltou do banheiro. — Isso aqui é 
carpete, não é para gastar com sapatos. 
Ele obedeceu e sentou-se em frente a ela. Tatiana sorriu e, pegando a sua mão, observou: 
— Ainda não se lembra de mim? 
Alípio passou a mão direita na fronte, fechou e abriu os olhos, mas não conseguiu chegar a 
uma conclusão. Meiga, ela serviu-lhe um vinho numa tulipa e encostou os pés nos dele: 
— Você se lembra... de uma tarde sombria, ameaçando chuva, quinze anos atrás? 
Ele procurou se lembrar. Quinze anos? Deus, teria quatorze! E, sim, lembrava de uma 
menina atrevida de doze, que lhe roubara um selinho casto bem como aquele de há pouco... 
— Eu me lembro de você, agora! Meu Deus, nós fomos muito amigos! Como pude me 
esquecer? 
— Astronautas, como marinheiros, esquecem muito facilmente — sentenciou ela, e 
destampou uma travessa. 
— O que é isso? 
— Uma cambuquira. É guisado de grelos de aboboreira. Eu gosto de comidas suaves e 
saudáveis. 
— Mas no lanche? 
— Veja. Tem café com creme, torradas e mel, o guisado é para fornecer mais vitaminas. 
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— Nós dois nos apaixonamos naquele tempo... 
— É. Fora da época, pois nossos pais tinham seus próprios planos que não incluíam os 
nossos. Eles nos levaram para direções diferentes. 
— Devíamos ter falado a eles... 
— Crianças e adolescentes que se estimam não dizem os seus sentimentos aos pais. É errado, 
talvez, mas é um tabu instintivo. 
O rapaz agora estava saboreando o lanche com gosto, interessado em conhecer o resto; a 
carícia dos dedos dos pés da garota era deliciosa. 
— Mas o que você fez, por onde andou esse tempo todo? 
— Eu fui delegada das Nações Unidas no Grande Congresso de Resgate da Humanidade, 
onde discutimos sobre a Anistia Histórica e o projeto dos purificadores, a instalação das 
usinas de água... tudo o que era importante, inclusive a negociação com o império dos 
alienígenas. Saí de lá prestigiada e encetei minha carreira de diplomata. A sorte me sorriu 
muito financeiramente, sabe? 
— Isso foi muito bom, mas por que você não me procurou? 
— Ora, porque! Porque fazem uma verdadeira blindagem em torno dos astronautas. Só pude 
realmente chegar até você neste seu regresso problemático. 
Ela estendeu-lhe uma barra de torrone. 
— Prove. Mel com amendoim, uma delícia. 
Ele aceitou e agradeceu, mas estava sinceramente preocupado: 
— Mas o que de fato aconteceu, e como é que eu vim parar aqui? 
— É isso, querido! É o nosso milagre! 
“Você estava em coma, percebe? As naves resgatadoras da grande Sentinela pegaram a sua 
nave e você foi encontrado em estado comatoso. Foi levado ao Hospital do Alto Comando, 
enquanto o General Frazão dava início ao processo de Corte Marcial...” 
— O que? Do que você está falando, afinal? 
Tatiana olhou-o com olhos severos: 
— Sente-se e termine de lanchar comigo. Estou te contando tudo. 
Ele tornou a sentar, confuso. 
— Você não esperava algo assim, senhor Pollice? Depois do que aconteceu em Tau Ceti, com 
a morte de todos os seus companheiros... 
— Mas eu deixei registrado tudo o que aconteceu, como fomos emboscados pelos Combs... 
— Hum. Desconfio que não adiantou muita coisa. Um tirano como Frazão não admite que os 
seus homens possam morrer. Mas não se assuste: foi nesse ponto que eu o resgatei. 
— Resgatou? Mas como? Você me tirou de lá clandestinamente? 
— Não, bem ao contrário. Tirei-o às claras. 
— Mas como você conseguiu, Tatiana? 
— Graças à ajuda do Ministro do Espaço, com quem trabalho, obtive a sua curatela, daí o 
trouxe para o meu apartamento, e então... 
Desta vez ele até derramou o refresco num sobressalto. 
— Curatela? Você disse curatela? Isso quer dizer... 
— É claro, querido. Eu o interditei judicialmente como forma de... 
Mas ele já se havia levantado e buscava a porta. Ela o alcançou: 
— Volto a dizer para você se acalmar. Não vai conseguir fugir tão facilmente e eu nem lhe 
expliquei tudo. 
— Mas eu não sou um doente mental e nem você pode me manter preso! 
Ela segurou meigamente o seu braço. 
— Me dê uma chance de explicar tudo. Não entorne o caldo entre a gente, por favor. Não vê 
que eu salvei a sua vida? Acha que iria escapar do fuzilamento por traição? 
— Fuzilamento? Você disse fuzilamento? 
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— Além do mais você vai sair descalço pela cidade? Vamos, não seja mal-educado e termine 
de lanchar comigo. 
Sentindo-se em transe, ele obedeceu. Lembrava-se de que, no código militar, a pena de morte 
era prevista em crimes de alta traição, mas ninguém jamais fôra condenado por isso. 
— Acho que não estava preparado para uma situação dessas — admitiu ele. — Como a gente 
pode quase dar a vida pelo dever e depois ainda enfrentar uma acusação desse tipo... 
— Bem. Estou utilizando uma brecha legal para salvá-lo. A lei não prevê que um tutelado 
possa sofrer a pena capital ou a prisão, pois você agora é “relativamente incapaz”. Como o 
seu superior não vai se conformar facilmente, nós temos pouco tempo para jugular o seu 
inimigo. Eu já preparei os papéis para o nosso casamento, e aí... 
Ele se engasgou com a torrada e tossiu até ficar vermelho. Ela se ergueu, veio por trás dele e 
o enlaçou ternamente: 
— Melhorou? 
— Já, mas você falou em casamento? 
— Mas é claro! Será que você não entende? O padre e o juiz de paz já se encontram 
hospedados no meu domínio. Depois que nos casarmos eu deverei engravidar o mais 
depressa possível, pois com um bebê no circuito o bandido do general terá menos poder 
ainda sobre você. 
— Eu devo estar sonhando... 
— Não está. É tudo real. Será que você ainda não entendeu, Alípio? O Comando não perdoa 
um oficial que perde a sua equipe em missão, não importa que tenha sido inevitável. Só que é 
muito mais difícil prejudicar um marido e pai, e tutelado ainda por cima. 
— Mas quando é que vai ser o casamento? 
— Hoje à noite, querido. 
— Mas tão depressa assim? 
— Não há tempo a perder. 
— Mas nós não podemos nos casar assim tão depressa! Nem noivamos... 
— Já não bastam os quinze anos em que nós ficamos separados? Além disso temos de 
respaldar a sua situação jurídica, evitar que você possa ser preso. 
— Você tem alguma prova do que está me dizendo? 
— Termine de lanchar — ela fuzilou com o olhar. 
Minutos depois ela tocou um interfone e pediu a uma das garotas para trazer uma pasta 
amarela. Um minuto depois Ginger abriu a porta e estendeu a pasta requisitada para a sua 
patroa, e se retirou em seguida, sem dizer palavra. Pollice estava impressionado com a fria e 
silenciosa eficiência das guarda-costas. 
Tatiana chamou-o para o sofá e estendeu-lhe a pasta: 
— Fotocópias dos documentos que eu pude conseguir. Dê uma olhada, mas não precisa ler 
tudo agora: estou lhe dando esses papéis. 
O rapaz olhou tudo rapidamente. Eram cópias de papéis timbrados extraídos de processos, 
inclusive a autorização, dada por um juiz de Manhattam, a que Tatiana se tornasse curadora 
de Alípio. Ele estava em situação semelhante à de um índio dos velhos tempos, ou de uma 
criança, um louco ou um pródigo. 
A cópia do ofício militar que dera início ao processo de corte marcial era inquietante: 
“Tendo em vista a necessária apuração de responsabilidades sobre os acontecimentos 
funestos de Tau Ceti V, que culminaram com a morte de cinco astronautas: a bióloga Sachiko 
Tsuburaya, o astronavegador Hiroshi Hirata, o co-piloto Gene Burbank Mills, o intérprete 
Peter Blavatsky e o comandante Telmo Resnais, ordeno que se faça rigorosíssima 
investigação dos fatos para fundamentar o processo de Corte Marcial contra o piloto Alípio 
Pollice, réu de acusação de alta traição, cuja punição prevista é o fuzilamento, conforme o 
artigo 25, parágrafo 3, do Código Militar Interplanetário. Como o acusado se encontra em 
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estado de coma, ordeno que o Hospital dos Astronautas de Manhattam permaneça sob 
custódia da Astronáutica, até que o réu receba alta e possa ser conduzido à detenção, quando 
o Tribunal Militar deverá marcar o seu imediato julgamento.” 
— Eu não posso acreditar numa coisa dessas! Só falta dizer que eu serei julgado e depois 
fuzilado! 
— Eu tive acesso ao seu diário. Aquela região é disputada pelos Combs e, afinal de contas, o 
que houve foi uma escaramuça de fronteira, não foi uma batalha oficial. Isso tudo vai ter que 
ser resolvido por via diplomática, duas raças inteligentes não podem entrar em guerra. 
— O que você alegou para obter minha tutela? O ofício desse juiz cita um psiquiatra... 
— Seus delírios serviram bem, quando você saiu do estado de coma. Eu agi rapidamente, 
você vê. 
— Então eu fui posto como doente mental? 
— Não precisa colocar a coisa assim. Vamos dizer, alguém que de momento não pode se 
nortear sozinho. 
Ela tocou de novo o interfone e em um minuto e meio veio a Sakura, que tinha belas feições 
orientais. Tatiana ordenou-lhe que levasse o serviço de lanche, no que foi silenciosa e 
imediatamente atendida. 
— Muito bem, vamos tratar de nós — disse a anfitriã. De pé, eles se abraçaram e beijaram 
intensamente. — Dispomos de pouco tempo — acrescentou ela, num intervalo do beijo. 
— O que iremos fazer? 
— Às oito da noite nos casaremos no civil e no religioso, em cerimônia mista. Como vê, meu 
querido, não precisamos antecipar nada. Vale a pena esperar pela noite de núpcias! 
— E se eu não quiser? 
Ela afastou um pouco o rosto, com os dedos nas omoplatas do rapaz, que a cingia pela 
cintura: 
— Você está sob a minha tutela, continuará sendo o meu prisioneiro. 
— Seu prisioneiro? 
Ela sorriu, um sorriso maroto: 
— Pois é. A Justiça o colocou sob a minha guarda e isso não mudará se você recusar o 
casamento. Mas pense em como seria tão melhor para nós dois... 
— Desculpe. Eu não gosto de ser manipulado e sou um oficial da Astronáutica. Com certeza 
posso requisitar um advogado e me defender. 
— Então o que pretende fazer? 
— Vou pegar a minha mochila e ir embora. Isso aqui é Nova Iorque, não é? Há pessoas a 
quem eu posso procurar. 
— Mas você não pode ir, querido. Você está sob custódia, lembra? 
— Darei um jeito. 
— E o nosso amor, meu bem? 
— É claro que eu serei sempre agradecido por ter me livrado. 
Ela assumiu uma expressão severa: 
— Eu não estou falando de gratidão, estou falando de amor. 
Alípio tornou a beijá-la muito carinhosamente e ambos voltaram a se estreitar. 
— Eu nunca te esqueci, eu te amava aos quatorze anos. Mas nós resolveremos isso depois, 
um homem deve buscar o seu caminho. Não me acostumei com a idéia de ser tutelado e de 
casar para evitar uma condenação. 
— Isto seria unir o útil ao agradável, eu entendo assim. Mas se você entende de outra 
maneira... está bem. Tente fazer do seu jeito. 
— Tentar? 
Ela tornou a afastar o rosto e, sorrindo, explicou: 
— Se você sair daqui será contra a minha vontade, assim o que você tem que fazer é bem 
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claro. Eu já vi muito disso no cinema. Aproveita que eu estou segura em seus braços. Me 
domina, me amarra, me amordaça; aí você foge, se conseguir escapar à vigilância das minhas 
ajudantes. 
Ele não soube de imediato o que responder e ela acariciou-lhe a nuca e os cabelos: 
— Você não correrá um grande risco. Se a polícia te pegar apenas te trará de volta, como um 
garoto que fugiu de casa. 
— Tão simples assim? — disse ele afinal. 
— Vamos! Se quer mesmo seguir esse caminho, não pode perder tempo! Até porque, depois 
que eu estiver presa você ainda vai ter que separar o que vai levar na mochila, e não esquece 
os documentos que te dei. E então? Quer fazer esse joguinho de gato e rato? 
— Mas onde é que eu vou arranjar cordas? — indagou ele, sentindo-se meio tolo. 
Ela indicou um móvel. 
— Na gaveta de cima tem cordas e panos, tudo o que é preciso para amarrar e amordaçar 
uma garota. Mas é bom que saiba, isso vai dar trabalho porque eu vou lutar como uma gata 
selvagem. 
— Sabe, Tatiana? Acho melhor esquecer isso. Estou achando tudo isso uma rematada tolice. 
— Se você acha, que ótimo! Então case comigo esta noite! 
Ela fechou os olhos e abriu os lábios, convidativa. Eles trocaram um novo e demorado 
ósculo e voltaram a se amplexar com força. Permaneceram assim em idílio durante alguns 
minutos. 
Mas durante esses minutos de enleio o cérebro do rapaz funcionou a todo vapor e ele 
resolveu fazer aquilo mesmo que acabara de definir como “rematada tolice”. Sem aviso 
nenhum ele a fez virar de costas, tapou a sua boca, prendeu os seus braços e a impeliu na 
direção da cômoda. A garota começou a lutar furiosamente, forcejando e esperneando. Ele a 
arrastou a duras penas até alcançar a gaveta mas, para abri-la, teve de soltar a boca de 
Tatiana. Ela se pôs a gritar, pedindo socorro: atarantado, Alípio jogou ao chão as cordas finas 
que encontrou e um retalho que podia servir de mordaça e, obrigado pelas circunstâncias, 
forçou-a brutalmente a deitar de costas. Tratou de amordaçá-la sem demora, interrompendo 
os seus gritos. Tatiana, como prometera, estava lutando como uma jaguatirica; o astronauta 
precisou usar toda a sua força para fixar-lhe os braços nas costas e trançar-lhe os pulsos, que 
a muito custo conseguiu amarrar. Feito o primeiro nó, foi fácil dar outra volta na corda e 
reforçar a amarra com outro nó. A garota aquietou-se; ele atou os seus tornozelos com outra 
cordinha, ergueu-a do chão e carregou-a até a cama, onde a depositou suavemente, a cabeça 
no travesseiro. 
Ninguém apareceu em socorro aos gritos da moça. Provavelmente, dada a espessura das 
paredes e da porta, ninguém escutara os apelos. Arfante, Alípio respirou fundo e, inclinando-
se, deu um beijinho carinhoso no nariz da cativa. 
— Querida, me desculpe, mas eu preciso correr atrás dos meus direitos, sem ninguém me 
tutelando. Algum dia poderemos tratar do nosso casamento, fiquei muito interessado! Mas 
depois... agora eu tenho que ir. Você mesma me disse para não perder tempo. 
Ele tornou a beijar a ponta do nariz da moça e afagou os seus cabelos. Os olhos de Tatiana 
exprimiram ternura. 
Alípio separou rapidamente roupas e objetos pessoais, além da pasta de documentos, pôs 
tudo na mochila e dispôs-se a ir embora. Antes porém reaproximou-se da Tatiana e osculou-a 
nos cabelos, despedindo-se. 
— Tchau. Sei que vamos voltar a nos ver. 
Ela piscou em despedida e, como movesse as pernas, ele ainda observou com bom humor: 
— Ah, evite encostar as plantas dos pés no lençol: elas estão muito sujas de tanto você andar 
descalça. 
Ela sorriu por trás da mordaça e ele acenou em despedida e se dirigiu para a porta. Encostou 
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o ouvido nela, não escutou nada e arriscou-se a abri-la. Não havia ninguém no corredor e ele 
moveu-se rapidamente, sobre uma passadeira de borracha vulcanizada que lhe abafava os 
passos. Não sabia em que andar estava, mas ao avistar um elevador dentro do próprio 
apartamento sentiu crescer a esperança de sucesso na evasão. Embora não houvesse 
verificado o detalhe, era provável que aquela mulher ricaça ocupasse vários pisos do prédio e 
que a criadagem estivesse ocupada em outros andares. Uma coisa que ele não podia esquecer 
era anotar o endereço depois de verificá-lo na portaria: Tatiana não devia cair no olvido, ela 
era o seu amor de adolescente que reaparecera com frescor e vitalidade, após tanta areia 
passar pela ampulheta. 
Pollice alcançou a porta do elevador e chamou-o. Percebeu, pelo letreiro luminoso, que 
aquele era o oitavo e último andar, possivelmente a cobertura, e que o ascensor estava no 
quinto pavimento. “Tomara que suba logo”, matutou ele. Devia ganhar a rua, tomar um 
jatosférico para o Brasil... 
Nesse momento, porém, aconteceu algo repentino e inesperado: um cachorrinho “poodle” 
branco apareceu do nada e começou a latir daquele jeito esganiçado que os cães de pequeno 
porte são ótimos para demonstrar. 
— Schiu! Fica quieto! — sussurrou o fugitivo, inutilmente. Nunca conseguira ser obedecido 
por cachorros. 
Felizmente o elevador já vinha vindo e o moço estava excitado pela aproximação da 
liberdade. Seis, sete, oito... chegara finalmente. 
A porta se abriu — e apareceram as três garotas de colante, sorridentes e já munidas de 
cordas. Alípio mal teve tempo de se espantar: elas saíram do elevador já pulando sobre ele. E 
não dava para lutar com as três. 
Minutos depois ele já estava todo amarrado e amordaçado e as pequenas o transportavam 
como um saco de batatas. Eram lindas, frias, eficientes e silenciosas: durante toda a operação 
não lhe dirigiram a palavra e, entre si, apenas trocaram instruções tipo: — Amarra aqui, 
depressa! 
Para o rapaz aquela situação humilhante sinalizava que, com toda a probabilidade, sua 
captora a tudo tinha previsto e apenas se divertia com ele. Afinal, para que aquele 
equipamento na gaveta do quarto reservado para Alípio? E por que ela o incentivara a tentar 
fugir? Era bem um jogo de gato e rato, como Tatiana havia pronunciado. 
Ginger, Sakura e Iolanda levaram-no de volta ao quarto do cativeiro. Entraram com seu fardo 
e viram sua patroa presa na cama, todavia não demonstraram pressa em libertá-la. 
Primeiramente Iolanda, a mais alta das três e de longos cabelos negros, escolheu uma 
cadeira. Elas sentaram nela o rapaz e passaram mais uma corda em seu tronco, ligando-o à 
cadeira. Só então trataram de desatar a Tatiana, friccionando seus pulsos e tornozelos para 
desentorpecê-los. Esta, saltando da cama, parabenizou as três seguranças com abraços e 
beijinhos. 
A dona da casa veio então dar atenção ao Alípio, começando por retirar-lhe o lenço da boca. 
— Meu querido, julgou que podia passar por elas? 
— Como é que você conseguiu escravas tão leais? 
A tirada do rapaz pareceu agradar às quatro garotas. Tatiana riu e respondeu: 
— Dou graças a Deus por tê-las encontrado. Cada uma tem a sua história, um dia a gente 
conta, mas hoje não. Hoje a agenda já está repleta. Vocês têm alguma coisa a dizer? 
Ginger, a ruivinha, foi a primeira a se manifestar: 
— Sim, Alípio, nós somos totalmente leais à Tatiana. A embaixadora sempre poderá contar 
conosco, até a morte. 
— Nós devemos demais a ela — disse a japonesinha Sakura. — Se você estiver com ela, nós 
estaremos com você. E se estiver contra, nós estaremos contra você. 
— Estamos radiantes por servir à Tatiana e por vê-la feliz como nunca, desde que o 
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reencontrou. Porque uma coisa é certa, Alípio: você trouxe uma luz nova à vida da Tati. Ela 
tem velado por você o tempo todo desde que o resgatou do hospital militar e os melhores 
médicos o tiraram da coma e o puseram em sonoterapia, programando-o para despertar hoje. 
E ela cuidando de você, e cada vez mais contente com a sua presença. E o nome disso é 
amor, e é uma coisa linda. 
Essa declaração mais longa partira de Iolanda. Alípio estava cada vez mais espantado com 
tanta dedicação e aquela referência ao amor e ao zelo de Tatiana por ele encabulou-o, 
colocando-o na posição de um mal-agradecido. 
— Eu sinto muito. Também amo a Tatiana, desde sempre. 
— Nós a amamos ao nosso modo — falou Ginger, acariciando os cabelos do rapaz. — Um 
dia podemos constituir família, mas não pretendemos deixá-la. 
— Vocês sempre trabalham assim de maiô? — indagou ele, inopinadamente. Tudo ali era 
muito curioso. 
— É o uniforme delas — explicou Tati. — É muito prático, dá total liberdade de movimentos 
em caso de luta, e de mais a mais o apartamento é climatizado. 
— Mas se é o uniforme delas... e se tiverem que ir na rua durante o expediente? Vão assim 
mesmo? 
— Mas que pergunta, tolinho! É claro que não vão assim. Colocam sandálias! 
— Ah! — foi tudo o que ele conseguiu dizer. 
Por alguns instantes todos ficaram em silêncio. Tatiana então sentou no colo de seu 
prisioneiro, enlaçou-lhe o pescoço e prosseguiu: 
— Vamos falar de nós agora. Primeiro, quero te dizer que adorei aquela nossa experiência. 
Eu jamais esquecerei. 
— Acho que também não vou esquecer... 
E ela prosseguiu, sempre intercalando beijos e afagos às palavras: 
— Agora, amor, temos realmente pouco tempo. Como eu te disse, nosso matrimônio está 
marcado para as oito. Será uma cerimônia simples, e as pequenas aqui serão as testemunhas 
e madrinhas. 
— Mas eu não quero ser obrigado a casar! 
— Tolinho, ainda não percebeu o quanto está enganado! Ninguém está te obrigando a nada! 
— Como assim? Não estou sendo mantido preso? 
— Mas isso foi só para você absorver a situação! Não se pode obrigar alguém a casar contra 
a vontade! Se você realmente não quiser, bastará dizer “não” ao padre e ao juiz! Vai me 
constranger, me partir o coração? Sim, mas é um direito que te assiste! Por aí você vê que 
bicho-de-sete-cabeças o Alípio está armando! 
Ela saiu do colo do rapaz e pôs-se de joelhos, reclinada sobre os dele: 
— Queria que você pudesse compreender como eu estou humilde em sua presença. Você 
teme que eu te escravize, te controle? Querido, só existe um motivo para que eu requeresse a 
tua curatela: salvar a tua liberdade e a tua vida. É possível ter uma prerrogativa e não fazer 
uso dela. Eu não vou te espezinhar e nem te manter em cárcere privado. Você vai ser livre, 
Alípio! Considera essa tutela o subterfúgio, o truque legal para te preservar! É só isso! Se 
você se afastar de mim, sair pelo mundo, Deus sabe que pode não dar certo! Seu inimigo 
poderá contestar a minha idoneidade como tutora e se você cair nas mãos dele... 
Ela deu um suspiro fundo e prosseguiu: 
— Eu sou uma embaixadora e preciso da tua ajuda, querido. Você com certeza terá de dar 
baixa das Forças Armadas, deixará de ser major da Astronáutica, mas possui ótimas 
habilitações para a vida civil! Então, vai me ajudar! Preciso da tua ajuda para elaborar uma 
estratégia de pacificação com os Combs. Nós, terrestres, também cometemos agressões 
contra eles. Não podemos olhá-los simplesmente como vilões, temos antes que nos entender 
fraternalmente, pois Deus nos criou a todos. Você, que os conhece de perto, tem muito que 
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me ajudar, e isso é por demais importante! 
— Eu sei — prosseguiu ela — que você quer rever seus pais e demais parentes que estão na 
América do Sul. Eu irei com você, eu estarei sempre com você. Eu te amo, Alípio, com 
sinceridade! 
Agora corriam lágrimas pela face da garota. Alípio começou a se sentir um carrasco 
impiedoso. A menina estava realmente humilde, abrindo o seu coração diante das serviçais. 
— Tatiana... o que vamos fazer então? 
Ela se ergueu, sorrindo amistosamente: 
— Eu vou para os meus aposentos tomar um bom banho, me perfumar e pentear os cabelos. 
Depois porei umas pantufas. Afinal de contas, não fica bem casar de pé sujo — e ela mostrou 
a sola do pé direito, para ilustrar a tese. — Você também tomará banho. Depois que puser a 
roupa de baixo, as meninas te ajudarão a se vestir. 
— Como? Elas? 
— Sim, claro, porque já temos no guarda-roupas várias peças adequadas às suas medidas. Eu 
não perdi tempo. Sei que você está acostumado a se vestir sozinho mas essa ocasião é muito 
especial. Elas vão perfumá-lo, penteá-lo, ajustar-lhe a jaqueta. Eu te quero muito charmoso 
hoje à noite! 
Voltou-se para as “escravas”. 
— Isso agora deixem comigo, meninas. 
Pôs-se a desatar o seu amado, começando pelas pernas; retirou as cordas dos braços e pulsos. 
Não fez fricções, talvez por achar que Alípio, em seu atual estado de agitação nervosa, as 
dispensaria. Mas deu-lhe um amável selinho e, agora bem segura de si, instruiu: 
— Nós vamos fazer desse modo: meia hora antes da cerimônia tomaremos uma sopa de 
milho com migalhas de pão e um refresco. Creio que será o bastante para não casarmos com 
fome, não é bom encher muito o estômago. Agora eu te deixarei com Ginger e Iolanda, você 
vai para o box e toma o seu banho, tem xampu para os cabelos, se produz bem. Sai do box só 
com o shortinho, ouviu bem? Deixa as outras roupas lá, que não são as que você vai usar no 
evento. Essa nós vamos escolher agora. A Ginger e a Iolanda serão as tuas camareiras hoje, a 
Sakura vai me ajudar. Depois elas vão algemar você a mim. 
— Como é mesmo? Cada vez eu fico mais espantado... 
— Meu amor, é muito simples. Vamos colocar uma algema no seu pulso esquerdo, a outra 
vai no meu pulso direito, mas a correntinha tem mais de meio metro, ficaremos com bastante 
liberdade de movimentos. 
— Nós vamos ficar assim até a hora do casamento? 
— Não, amor. Nós vamos casar assim. 
— Mas não podemos fazer isso! O padre e o juiz não vão aceitar! 
— Querido, você ficou muito desatualizado de tanto viajar no espaço. Isso é um símbolo do 
amor. Hoje em dia muitos casais jovens andam assim na via pública, sem nenhuma inibição, 
para mostrar que são inseparáveis. Não é lindo? 
— Você deve estar com a razão. 
Tornaram a se apertar nos braços. 
— Eu nunca vi alguém como você, Tatiana. É tão diferente das outras garotas... 
— Ainda bem que você me vê assim. Nós daremos certo. Vem, vou te mostrar tuas roupas; 
vamos escolher juntos. 
 
................................................................. 
 
 
De fato, o guarda-roupa estava bem sortido e Alípio surpreendeu-se interessando-se pelas 
peças. Tati sugeriu uma jaqueta azul de brim, ele apreciou várias calças e escolheu uma de 



 

 REVISTA BARBANTE - 75

linho marrom. Experimentou sapatos pretos de magiplast. Tati mostrou-lhe belos lenços 
enfeitados. 
— Os sapatos — explicou — ficarão junto à porta do elevador. Você ficará por enquanto com 
essas pantufas de cara de coelho, não se encabule, fica entre nós. É que só lá no quinto andar 
e no terraço o chão não é forrado de carpete. 
— Você tem quantos andares nesse prédio? 
— Ah, é um quadriplex, do quinto ao oitavo e ainda tem o terraço. 
— Mas você ocupa tudo isso, Tati? E não tem mais criadagem? 
— Nos andares de baixo tem, mas não moram aqui como elas. E tem os criados-robôs que só 
são ativados uma vez por semana, eles consumem muita energia e poluem o visual. O resto 
do tempo permanecem guardados. 
— É melhor nos apressarmos — avisou a Sakura. — Já está começando a anoitecer. 
— Bom! Vamos às instruções finais. Alípio, quando terminar a cerimônia teremos um bufê 
interno para poucas pessoas. Depois a gente tira as algemas e você me carrega para a câmara 
nupcial. Entendeu bem? 
Alípio estava meio sem ação diante de tanta iniciativa, e ela achou que ele precisava de 
encorajamento: 
— Tenho certeza de que para você é gratificante. Quando éramos adolescentes você adorava 
me carregar nos braços, e era bom nisso. 
— Eu me lembro... 
— Pois é, e você ainda é bom. Hoje mesmo você me carregou direitinho, lembra? Naquela 
hora em que me deixou amarradinha na cama. Foi tão delicioso! 
— Está bem, querida. Sem dúvida eu te carrego, isto é, se eu disser “sim”, não é? 
Dissera isso para provocar, para extravasar alguma dose inconsciente de maldade, ou por 
estar realmente incerto do que iria fazer? Talvez, pensou ele, devesse ter mordido a língua; 
porém Tati não deu maior importância às suas palavras: 
— É claro, se você disser que sim, como espero que dirá. Porque, há quinze anos atrás, nós 
juramos amor eterno, e a eternidade não dura só quinze anos! 
Ginger trouxe o cachorrinho os braços para mostrar ao hóspede-prisioneiro: 
— Alípio, esse também é da casa: é o Fofinho. 
O astronauta acariciou o bichinho, que era realmente um amor. Tatiana tomou o “poodle” nos 
braços e disse: 
— Ele é o xodozinho da casa, querido. 
— Eu gosto muito de cachorro. 
— Isso é ótimo. Você e eu combinamos muito, muito... bem, agora trate de se ajeitar. Até já, 
amor. 
Ela deu um beijinho nele e se foi, com o Fofinho e Sakura. Ginger mostrou o banheiro: 
— Apresse-se, por favor. As espirais do tempo estão se movendo. 
Alípio atendeu-a. Enquanto se ensaboava refletiu que, diante de um juiz de paz, seria fácil 
ganhar a liberdade. Diria “não” e explicaria ao juiz e ao clérigo seu desejo de descer à rua e 
sair do país, retornar à família. Não poderiam impedi-lo. 
Mas ainda havia rituais a cumprir. Ao sair de short sentiu-se encabulado, mas as duas garotas 
mostraram-se respeitosamente profissionais. Iolanda estendeu-lhe a calça: 
— Viste e puxe o zíper; o resto nós faremos. 
Ele obedeceu e Ginger fechou o cinto. Depois elas o conduziram pelas mãos até a cama, 
onde o fizeram sentar; então elas se abaixaram e calçaram-lhe as meias. Em seguida Iolanda 
passou-lhe uma escova nos cabelos e Ginger penteou-os. Elas esfregaram um perfume de 
floral em suas axilas e costas e Ginger aplicou um pouco de manteiga de cacau em seus 
lábios. 
— Agora, Alípio, a camisa — falou Ginger. 
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Ajudaram-no a vesti-la e Iolanda abotoou-a. Em seguida Ginger entregou a Alípio a sua 
carteira de documentos, que inclusive tinha algum dinheiro, como ele próprio constatou. 
Por fim vestiram-lhe a jaqueta e, satisfeitas com o trabalho feito, sapecaram-lhe beijos 
ruidosos nas bochechas. 
— Mas e vocês? Não vão se aprontar? 
— Vamos sim, querido — disse Iolanda. — Você espera aqui! 
Elas saíram, trancando a porta. 
 
 
........................................................................... 
 
 
A preocupação de Alípio recrudesceu ao saber-se novamente preso. Seu pensamento estava 
em confusão: a contrariedade ante o engaiolamento se amalgamava com a idéia de uma 
próxima noite de amor com uma mulher linda e super-romântica como Tatiana. Mas e 
depois? Como seria a sua vida? 
Percebeu que existiam livros, revistas e jornais numa mesinha, mas nada atualizado, como se 
ela não quisesse que ele se inteirasse dos últimos acontecimentos. Por que? Para evitar-lhe 
preocupações? Como andaria o conflito com os Combs? Que trabalho de Hércules seria 
promover a paz no universo conturbado! 
E Tatiana era assim tão idealista? Uma espécie de profetisa dos tempos modernos? 
Estaria ele vivendo o princípio de uma epopéia? 
Alípio sacudiu a cabeça e tomou um pouco de refresco de ananás que haviam deixado. Não 
dava para refletir muito naquela situação. O rapaz pegou um volume de bolso feito com 
celulose artificial, um romance policial assinado por Zoltan Fabrino, que anos atrás era uma 
coqueluche. Ausente da Terra há anos, Alípio não saberia dizer como estaria agora a 
popularidade daquele literato. Sentou-se e começou a ler: era outra aventura do Inspetor 
Boldo. 
Terminara o segundo episódio quando a porta se abriu e Tatiana apareceu — singela, com um 
vestido cor-de-rosa que lhe chegava às canelas, pantufas da mesma cor e um chapeuzinho 
discreto, amarronado. Pusera uns brinquinhos dourados, desses que não furam os lóbulos das 
orelhas. Atrás dela vinham as três escravas, trajando calças compridas e blusas simples 
porém elegantes. Ela chegou e pegou as mãos dele: 
— Lá em baixo você conhecerá o resto da minha equipe, as pessoas que estarão na cerimônia 
íntima. Que tal eu estou? 
— Está perfeita para um casamento! 
— Custei um pouco para me decidir por um vestido no meu barambaz, tem muitos lá, mas a 
Sakura ajudou a escolher. Ela tem muito bom gosto. 
— Obrigada — disse a japonesinha, sorrindo. 
Tatiana e Alípio trocaram novas carícias e a garota lembrou: 
— Agora, as algemas. 
Sakura as trazia e as exibiu. 
— Você é uma pessoa muito singular — observou Alípio. 
Tatiana pegou o aparelho e respondeu: 
— Bobinho! E você? Aqui você está meio inibido, meio desambientado, mas quando nos 
conhecemos era você quem tomava as iniciativas. Com essas sardas e esse narizinho 
arrebitado, esse jeito maroto de gnomo. Não se lembra? Você me botava no colo. E mais não 
fizemos porque éramos muito novos, e foi melhor assim. Como iríamos assumir 
responsabilidades? Bem, eu estou com saudades do seu colo, mas primeiro vamos nos casar. 
Terminado o discurso, a jovem aproximou o objeto do pulso do rapaz: 
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— Já foi ao banheiro? 
— Acabei de ir. 
— Ótimo. Eu também fui. 
Assim dizendo ela passou as algemas para Ginger, que as aplicou prendendo o casal. 
— Está feito — concluiu Tati. — A chave está com a Sakura, e ela tem ordem terminante de 
somente nos separar após o bufê. Portanto, meu bem, se até lá você sentir alguma vontade 
urgente de ir no reservado, eu terei que ir junto. Mas prometo que fecho os olhos. 
— Prometo fazer a mesma coisa — ele sorriu, incrédulo com as singularidades daquela 
situação. 
Passaram na copa e tomaram a anunciada sopa. Depois, com Iolanda carregando 
carinhosamente o Fofinho (aparentemente ele também fôra convidado) o quinteto 
encaminhou-se ao elevador, onde trocou as pantufas pelos sapatos, que as escravazinhas de 
Tatiana ajudaram o casal a calçar. 
Desceram finalmente, com a premeditação da cena do “não” martelando o cérebro do 
astronauta. 
Alípio foi apresentado a umas dez pessoas, e por todas cumprimentado; para sua surpresa ali 
estavam a mãe de Tatiana e os dois irmãos, a quem ele conhecera no passado; e duas primas 
até então desconhecidas; mas, apesar do seu natural embaraço, todos o trataram com 
cordialidade e naturalidade. Aliás, a lhaneza da Tatiana com todos era uma coisa contagiosa. 
E chegou finalmente a hora da cerimônia, que juntava o rito civil com o rito cristão. 
E Alípio respondeu “sim” ao padre e ao juiz. 
As alianças foram apresentadas por Ginger e colocadas nos dedos, e vieram os 
cumprimentos, foi tudo filmado, e em seguida todos se dirigiram ao bufê. Por fim, após as 
despedidas, o casal retornou pelo elevador ao oitavo andar, com as três guarda-costas e o 
cachorrinho. E tendo Sakura aberto as algemas, Alípio carregou Tatiana, como combinado, 
para o quarto dela, a câmara nupcial. 
Não cabe aqui narrar o que os dois fizeram naquela noite. Afinal, isso pertence à privacidade 
do casal.



 

 REVISTA BARBANTE - 78

Crônicas
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Até onde vai o seu?

“Observemos uma mulher americana diante do guarda-roupa e imaginemos a voz 
incorpórea do advogado que lhe dá conselhos a cada escolha que ela faz.

- Feminina, não é? – pergunta ela. – De acordo com o veredito do caso Craft?

- Você vai estar se metendo em maus lençóis. Em 1986, Mechelle Vinson abriu um 
processo por discriminação no Distrito de Columbia, contra seu patrão, o Meritor Savings 
Bank, porque seu chefe a molestava sexualmente, submetendo-a a caricias, exibicionismo e 
estupro. Vinson era jovem, “bonita” e bem vestida. O tribunal local decidiu que a sua aparência 
a prejudicava. Ouviu-se depoimento sobre trajes “provocantes” para decidir que o assédio foi 
“bem aceito” por ela.

- E ela usava roupas provocantes?

- Como alegou exasperado o seu advogado, “Mechelle Vinson usava roupas”. Sua 
beleza vestida foi considerada comprovação de que ela aceitou o estupro.

- Bem feminina, mas não feminina demais, certo?

- Cuidado, Em Hopkins v. Price-Waterhouse, foi recusado a Hopkins uma participação 
societária porque ela precisava aprender a caminhar, falar e se vestir “com mais feminilidade” 
e “a usar maquiagem”.

- Talvez ela não fizesse jus a uma participação.

- Era ela quem gerava mais negócios entre todos os empregados.

- Ummm. Bem, talvez um pouquinho mais feminina.

- Não tão rápido assim. A policial Nancy Fahdl foi demitida porque se parecia “demais 
com uma dama”.

- Está bem, menos feminina. Já tirei o blush.

- Você pode perder o emprego se não usar maquiagem. Veja Tamini v. HowardJohnson 
Company, Inc.

- Que tal, assim, mais mulher? 

- Desculpe. Você pode perder o emprego se se vestir como uma mulher. Em André v. 
Bendix Corporation, foi declarado “inadequado para uma supervisora” de mulheres se vestir 
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como “uma mulher”.

- O que vou fazer então? Usar um saco?

- Bem, as mulheres em Buren v. Cidade de Est Chicago tiveram de se vestir “de forma a se 
cobrir do pescoço aos pés” porque os homens no local de trabalho eram “meio inconvenientes”.

- Será que um código de indumentaria não me tiraria dessa situação?

- Não conte com isso. Em Dias v. Coleman um uniforme de saias curtas foi imposto por 
um empregador que supostamente molestou suas funcionárias do sexo feminino porque elas 
aceitaram usá-lo.” (O mito da beleza. Naomi Wolf)

Hoje, no dia 8 de março de 2020, mais um dia internacional da mulher. E eu me faço 
uma pergunta: Por que tem sido tão difícil mudar e melhorar a situação das mulheres? 

Assim como nos exemplos acima, ainda hoje a mulher tem levado a culpa pela violência 
que sofre.

Nossa maior reinvindicação? Respeito. 

E por que não o alcançamos?

Ainda não consigo me ver como feminista. (não que eu desaprove tudo o que o feminismo 
– parafraseando Naomi Wolf – conseguiu “conquistar pelas mulheres em LUTA ÁRDUA, 
LONGA E HONROSA”.) Ao contrário, serei eternamente grata ao muito ou pouco do que 
hoje, como mulher, posso decidir graças a elas. 

E por isso, em respeito a essas mulheres e as muitas que hoje lutam de forma árdua 
contra o machismo, não só nas ruas (onde, acreditem, é muito mais fácil), mas principalmente 
em seus lares (principal campo de batalha) que não me autodeclaro feminista, pois nada fiz e 
nada tenho feito por esta causa.

Ainda assim, peço licença a essas mulheres para falar, talvez sem direito e competência, 
sobre MINHAS impressões.

E me faço novamente a mesma pergunta – por que tem sido tão difícil mudar a realidade 
das mulheres? 

Outro dia, assistindo a uma reportagem sobre o abuso sofrido por mulheres em seus 
locais de trabalho a jornalista lançou uma pergunta a convidada: por que, apesar de tantas 
lutas, leis que hoje protegem as mulheres, os números de violência contra elas continuam a 
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aumentar?

Confesso que prendi a respiração. Senti que a convidada estava em uma situação muito 
delicada, afinal, essa, de fato, não é uma pergunta fácil de se responder. Mas sou otimista 
demais e esperei que a solução fosse vir na resposta da convidada e nos salvar a todas! 
Infelizmente não veio e eu continuei, aqui do outro lado, tentando, também, encontrar uma 
resposta. Pensando, refletindo, lendo, ouvindo, aqui e acolá, histórias que me ajudassem a 
chegar, ainda que distante, de alguma possível explicação, não creio que tenha conseguido.

Mas uma coisa todas nós já entendemos, o machismo é uma estrutura forte, compacta 
em cada uma das culturas em que se enraizou. 

Sendo assim, se nasci em uma cultura machista, quais são as chances de que eu não 
venha a sê-lo também?

Ao me autodeclarar feminista, eu deixo de ser machista?

A MINHA resposta é não.

É preciso se questionar: O quanto vale a sua causa? Do que você consegue abrir mão em 
nome da sua luta? Até onde vai o seu feminismo?

Infelizmente, o que pude perceber (e os exemplos não são poucos), é que ele tem ido 
muito longe, se afastando a tal ponto que já não mais tem conseguido atingir o mais próximo 
a nós, os nossos lares, nossas casas, a nós mesmas. 

Ao que parece, uma magia acontece ao adentrarmos em nossas casas e deixamos 
pendurada, do lado de fora, uma “fantasia” que destoaria de nossos companheiros, filhas e 
filhos, de nosso pai, irmãos e irmãs. E eu me pergunto, por que?

Do que ainda somos escravas?

Nossos censuradores sociais continuam ativos em um espaço que não conseguimos 
dominar, avançar, ganhar terreno tão pouco derrubar trincheiras, nosso próprio lar.

Tornamo-nos prisioneiras do pior dos machismos, o nosso.

E assim, seguimos sendo exemplo de contradições e incoerências. Não nas ruas, lá é mais 
fácil dizer “meu corpo, minhas regras”. Nas ruas é mais fácil levantar uma faixa “legalização 
do aborto, já!”; “o lugar da mulher é onde ela quer!” e fazer todo o tipo de reinvindicações. 
Mas...e em casa? 

É em casa que nosso feminismo não tem conseguido se sustentar.
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E o aborto precisa ser feito sem o conhecimento do companheiro e não se pode contar 
com ajuda dele. Em casa meu corpo deixa de ser meu e tem um dono e é ele quem decide por 
mim. 

Dentro de casa métodos contraceptivos precisam ser escondidos porque meu companheiro 
não entende que não quero ser mãe. Abdico, renuncio a mim mesma e digo sem precisar dizer 
que o que grito na rua não é verdade pra mim. 

Dentro de casa, minhas irmãs de luta deixam de ser mulheres e se tornam cadelas no cio 
porque resolveram fazer sexo com meu excelente marido.

Dentro de casa, esqueço pelo que lutei e minha irmã passa a ser promiscua. 

Dentro de casa aconselho meu amante a expulsar sua esposa e filhos de dentro do seu lar.

Ao fazer isso abro espaço pra que meu companheiro e todos que me rodeiam poderem 
– não seriam todas as outras assim? Não estariam todas a gritar aos maridos, pais, irmãos, 
amigos umas das outras sem conseguir falar aos seus? 

Não me torno assim mais uma a sustentar a estrutura que a cada dia me parece mais forte 
e difícil de derrubar?

E isso é muito sério. 

Então me pergunto: o que ensino as gerações que tenho sob minha responsabilidade? 

Ensino as minhas filhas que relacionamentos abusivos são normais.  

Mostro aos meus filhos que eles podem fazer igual ao pai, ao tio, ao vizinho, ao primo, 
ao avô ou quem sabe pior.

O feminismo não tem resistido a possibilidade da perda. 

Perda de um nome, de uma casa, de um status, de um amigo, de um carro, de um 
relacionamento.

Estamos deixando o mundo para nossas filhas igual ou pior que o nosso toda vez que 
nos calamos, que permanecemos na relação sem respeito, que nos violamos em nome do outro.

Hoje, 8 de março de 2020, o que desejo para todas nós é que tenhamos força e coragem 
para lutar nos espaços mais difíceis que existem – nossa casa e mente. 

Aline Mota
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Dalí, Gala, Eluard

“Es la muerte la que da peso a las palabras”

Araceli Otamendi

El pasado 23 enero  se cumplieron treinta y dos años de la muerte del genial Salvador Dalí, su nombre 
completo era Salvador Dalí i doménech.

Había nacido el 11 de mayo de 1904 en Figueres (Girona).

Salvador Dalí fue el artista más difícil de comprender y quizás el más polémico del siglo XX.

Aunque su popularidad entre el público en general nunca se ha puesto en duda, la actitud del mundo 
artístico hacia este gigante del arte del siglo XX ha sido a menudo ambivalente.

Dalí pasó toda su vida construyendo la imagen de sí mismo que quería que la sociedad tuviese de su 
persona y de su arte. Era un artista consumado, un empresario y una celebridad internacional.

De muchas formas creó la plantilla de la carrera artística que regiría la personalidad de Andy Warhol  en 
la década de 1960 y, durante los últimos años del siglo XX, la de otros artistas posteriores como Damien Hirst 
y Tracy Emin, que vivieron intencionadamente bajo el foco de los medios de comunicación.

De Salvador Dalí quedan numerosas obras en colecciones y museos, también libros escritos por él, 
como Diario de un genio  y  sus obras completas. Paul Eluard fue un poeta muy popular en vida.

De la enigmática Gala, dedicada a acompañar y a sostener el mito de Dalí nos preguntamos ahora ¿qué 
pensaba? ¿cómo era realmente? ¿cómo era su relación con Dalí? De estas tres personas tan célebres en el siglo 
XX, ¿qué podemos saber ahora? ¿cómo eran sus relaciones? Un novelista podría inventar mucho.Recuerdo 
haber leido en un libro de Anaís Nin donde relata una reunión en Estados Unidos, cuando Dalí y Gala estaban 
allí. Alguien hablaba y de inmediato Gala hacía alguna acotación referida a Dalí, siempre Dalí, era el artista 
más grande, y ella se dedicaba constantemente a elaborar y perpetuar el mito.

Desde 
Buenos 

Aires
araceli otamendi
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Remontémonos a cuando Dalí conoce a Gala.

En el verano de 1929, un grupo de surrealistas entre los que estaba Luis Buñuel, René Magritte y Paul 
Eluard visitaron a Dalí en su estudio en Cadaqués. Sintiéndose halagado por la presencia de Eluard, poeta y 
uno de los fundadores del Surrealismo, Dalí empezó a trabajar en un retrato alegórico sobre su persona. Fue en 
esta visita cuando Dalí conoció a Gala, la mujer de Eluard, y de inmediato se consumió por el deseo de tenerla.

El mismo Buñuel, testigo de este encuentro, cuenta en Mi último suspiro que vio a Dalí acercarse, presa 
de la mayor excitación, diciendo: “Acaba de llegar una mujer extraordinaria”.

El mismo Dalí ha descrito y comentado detalladamente este encuentro decisivo, del que  no se  encuentra 
en las cartas de Eluard más que el eco, a veces la amargura... sin que por ello se pierda jamás lo que parece 
esencial, el amor más fuerte que la separación y la preocupación por la dicha de Gala. Esta felicidad está 
por encima de todo. Eluard lo dice, lo repite una y otra vez, como si quisiera convencerse a sí mismo. Y esta 
felicidad, evidentemente, parece indisociable de Dalí.

Desde el mismo momento en el que se conocieron, la relación de Dalí con Gala afectaría profundamente 
a todo lo que hiciera. El retrato final de Eluard, que Dalí pintó mientras se embarcaba en una aventura con la 
mujer del modelo, contiene muchos de los símbolos que Dalí utilizó durante este período. Estos elementos son 
especialmente relevantes cuando uno piensa en el hecho de que Dalí afirmaba ser virgen en el momento de su 
encuentro con Gala,  que su padre al escuchar que mantenían una relación,  no aprobó  su unión.

Paul Eluard - su verdadero nombre era Paul Eugéne Grindel, nació en Saint- Denis en 1895 y murió  en 
1952 en Charenton- le Port. Desde muy joven participó en la creación del grupo surrealista junto  con Breton, 
Soupault y Aragon. Junto con éste Eluard fue, ya en vida, el poeta más popular de Francia, y de todos los 
miembros del grupo surrealista, aquél que ejerció una influencia más amplia y duradera.

Pero ¿cómo fue la historia previa?

Eluard conoció a Helena Dimitrievna Diakonava, a quien él llamó Gala, en diciembre de 1912, en 
un sanatorio para enfermos tuberculosos de Suiza. Tenían diecisiete años. Se casaron en febrero de 1917 y 
tuvieron una hija en 1918. La correspondencia entre Eluard y Gala compilada en el libro «Cartas a Gala 1924-
1948»  y editada por Tusquets, se prolonga mucho más allá de la separación del poeta y su mujer en 1929, año 
en que Gala conoce a Dalí. Ni el divorcio en 1932 ni el matrimonio de Dalí con Gala ni siquiera el de Eluard 
con «Nusch la perfecta» en 1934 van a debilitar el fervor que el poeta sentía por la que él mismo llamaba «la 
única mujer» de su vida.

El libro se completa con dieciocho cartas de Gala a Eluard fechadas en 1916, las únicas que se conservan.

Para Dalí, todas las imágenes femeninas  son Gala

En realidad la figura femenina asociada a la imagen de Gala aparece en numerosos cuadros de Dalí. Por 
ejemplo, cuando el pintor realiza el cuadro la Ascensión de Cristo, como modelo el pintor contó con un chico 
conocido como Juan de Cadaqués, a quien trataría junto a Gala como un hijo adoptivo. La figura femenina 
inspirada en un retrato de Gala - es la cara de Gala - representa a la Virgen María o a María Magdalena, y 
también aparece, como la de Cristo, sumamente escorzada.   La paloma bajo la barbilla de Gala simboliza al 
Espíritu Santo.
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Detrás de Cristo, está la parte central (aumentada) de un girasol. El girasol puede simbolizar el amor 
de  Dios, el pensamiento constantemente vuelto hacia la contemplación de Dios y en ese mismo sentido, la 
oración. 

Esta pintura corresponde a la época en que Dalí, después de su llegada de Estados Unidos, nuevamente 
en España, regresa al clasicismo y al misticismo, ya que declara, en 1949 que la pintura moderna estaba obsoleta 
a causa de la invención de la fotografía rápida, y que para que la pintura viviera era necesario recuperar la 
técnica de los maestros del Renacimiento.

Además, este regreso al clasicismo y al misticismo se relaciona con los descubrimientos científicos 
de la época, sobre todo a la física nuclear y  la energía atómica.  A través del estilo que Dalí bautizó como 
místico- nuclear, el pintor intentó reproducir la fisión nuclear desmaterializando figuras y objetos, que flotan 
por el espacio, para demostrar así la ausencia de gravedad y la divisibilidad de la materia.

Otro de los cuadros en que se puede ver esta técnica y en el que Dalí también se inspira en Gala es “La 
Madona e Port Lligat”.

La correspondencia Eluard- Gala

En el prólogo al libro «Cartas a Gala» Jean Claude Carriére dice: «Todo recorrido amoroso, como 
éste, de cartas cuyas respuestas no conocemos es tan incompleto como un sendero en el bosque del que sólo 
se encontraran ocasionales indicios. Falta también lo que se dice, o podría decirse, cuando se está con otro. Y 
lo que nunca se dice. Pero - aparte de que algunas revelan lo que nada más puede enseñar - lo que estas cartas 
permiten adivinar, las alusiones cifradas, la forma singular plasmada en la página (utilización total del papel, 
diversas escalas de caligrafía, las abreviaturas, la puntuación, la confidencia, la insinuación, todo nos acerca 
al misterio de  los corazones.

Tratándose de Gala, una de las mujeres de este siglo, el misterio se refuerza. Lo que creíamos saber de 
ella se tiñe bruscamente de incertidumbre. El cliché vacila. ¿Quién era ella?

La imagen de Gala, como toda imagen humana, perpetuamente vacilante, se ilumina aquí con nuevos 
resplandores, que sin duda abrirán el círculo oscuro. Y el rostro de ojos negros nos hará durante mucho tiempo 
las mismas preguntas. Veremos a esta mujer, a quien se tenía por ávida y fría - es muy cómodo despreciar los 
enigmas - enviar dinero e incluso paquetes de comida, durante la guerra, a su antiguo esposo,

casado con otra. La adivinaremos siguiendo atentamente su obra, y también su vida, la sentiremos 
incluso enamorada por momentos.

Podemos imaginar su papel vigilante. Basta con no olvidar lo que decía a Eluard en una de sus cartas 
de juventud:»Ponte por encima de tu orgullo».

Y recordemos que también le dijo: «No me amas como yo te amo».

Gala sobrevivió treinta años a Eluard. Durante treinta años conservó esta correspondencia, incluso los 
telegramas y las tarjetas postales...

ella que se decía enemiga de todo recuerdo. ¿Releía las cartas? No lo sabemos, Quizás las había 
olvidado. Mientras se vive, puede haber una tendencia a descuidar los propios vestigios. Es la muerte la que 
da peso a las palabras. Hoy sólo quedan estas huellas de ausencia, fragmentos más duraderos que dos cuerpos 
enterrrados».
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Cartas a Gala, Paul Eluard

La Ascensión de Cristo
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Retrato de Paul Eluard 

(c) Araceli Otamendi

Bibliografía:  Paul Eluard, Cartas a Gala 1924-1948, Edición de Pierre Dreyfus, Prólogo de Jean-Claude 
Carriére, Editorial Tusquets
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Salvador Dalí, Obra completa, Ediciones Destino – Fundación Gala-Salvador Dalí  Sociedad Estatal de 
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SOCIEDADE DEMOCRÁTICA E CULTURA: GÊMEAS SIAMESAS 
 
 
Governos concentradores de poder – autoritaristas – perseguem, desmontam 
e destroem os movimentos culturais de uma sociedade, sob a desculpa banal 
de que promovem modernidades. Modernidades?... Nada!  Impõem cartilhas 
contendo normas de uma cultura convenientemente preconcebida.  Para prevenir 
empecilhos, tentam, por algum meio, apagar a imagem e todo o trabalho de 
participantes merecedores e destaque nos grupos sociais encontrados.  Seria 
democrático considerá-los “concorrentes”, ou “adversários”, ou “opositores” ... – 
mas esses termos, inadmissíveis no vocabulário absolutista, são logo substituídos 
pelas marcas ou pechas de “terroristas”, ou “agitadores” ou “inimigos” ...  E, o 
que é constrangedor, na cartilha em que impõem a substância tóxica denominado 
“pensamento único” está escrito que “inimigo se mata”.  Logo – previnamo-nos –, 
qualquer reação às regras estabelecidas por governos autoritaristas, pode implicar:  
perseguição, tortura ou eliminação.  Em suma, sob as armas do autoritarismo e do 
ódio, respira-se com ansiedade um ar de medo, desconfiança e desencorajamento.  
Sabem, os que dominam pelas armas, que a cultura de um povo é o adubo mais 
fértil na horta dos sistemas democráticos.

Estabelecendo um nexo comparativo, a cultura é um órgão do sistema sanguíneo 
dos grupos humanos. Tem como essências as saudáveis e bem conectadas pressões 
internas, todavia pode enfraquecer ou perecer sob infrequentes, desconhecidas ou 
inesperadas pressões externas.  Naturalmente, esses grupos criam e alimentam 
hábitos e valores em comum, daí sua diferenciação em relação a outros grupos 
sociais geograficamente separados, quando em interação.

Tal interação inexiste nos sistemas antidemocráticos, pois que estes – estejam 
próximos ou distanciados – desmantelam ou se contrapõem a tudo que se relacione 
com qualquer atividade de caráter grupal.

Mas, astuta, a cultura resiste. Nem adianta lançá-la ao mar, supondo-a afogada. 
Mesmo arfando, ela emergirá de alguma forma noutro lugar, buscando inalar o 
oxigênio que ainda reste na sociedade, no pulmão de sua irmã também rediviva.

Sob repressão, ou enfraquecido pelo gás tóxico do pensamento único, o oxigênio 
do grupo se esvai, situação em que a cultura e a sociedade, abraçadas, tendem ao 
perecimento.  Esse perigo de morte parece torná-las cada vez mais solidárias.  Isto 
nos assegura que a cultura e a democracia igualmente se irmanam, se entrelaçam, 
se conversam, se afinam, se protegem.
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O processo de destruição da cultura e consequente substituição de um sistema 
democrático pelo regime de força, que aqui comentamos, é antigo nos anais da 
história.  Como exemplo, citamos que ele foi adotado com “êxito” pelo Terceiro 
Reich da Alemanha, entre 1933 e 1945, nos países subjugados pelo nazismo.  No 
fim, acreditando-se vitorioso, o preconceituoso Hitler justifica o massacre de seis 
milhões de judeus com a expressão comum a todos os genocidas:           
“Prestei um serviço a Deus”.

Os eventuais e atuais governos de tendência ditatorial – que nada criam, 
simplesmente seguem a cartilha do seu ídolo genocida – convocam seus submissos 
generais e pastores de algumas seitas religiosas para o implantarem em toda a 
extensão do território dominado (zona, distrito, município, estado e toda uma nação).  
Igualando-se ao Terceiro Reich, não somente massacram como, 
comprovadamente, desfazem a cultura própria de cada região. 
O que passa a valer é a sua cartilha (que já não é tão sua), a 
mesma imposta em todos os quadrantes do território ocupado. 
Equivale a dizer: desfazem tudo o que existe de social (logo, aniquilam a sociedade) 
a fim de exercer pleno domínio sobre os cidadãos, transformando-os em meros 
indivíduos (ou párias) excluídos do seu meio ambiente.

E o que é a cultura?... Você sabe, nós sabemos. Mais do que nós, todos os ditadores 
sabem que é um meio de a gente interagir, dialogar, descobrir valores e se descobrir 
em sintonia e em posição de igualdade com o outro.   É através da cultura que 
mostramos o que somos e o que fomos.

Ah, tudo passa!...    
Nós passamos, sim, mas a cultura é o mesmo oxigênio que há de transitar na história 
e nos pulmões das próximas gerações.

A princípio, como pensam os ditadores, estará tudo consumado quando a última 
pedra que ainda restar sobre a outra for derrubada.

Pensam, simplesmente.   
Claro que, pelas armas, podem destruir barcos, navios, jangadas, canoas...  
Podem arrancar nossos ramais ferroviários (como o fez a ditadura implantada no 
Brasil em 01/abril/1964, em represália ao sindicato mais forte de então). Podem 
fechar rodovias e todas as nossas fronteiras, mas não conseguirão – como nunca 
conseguiram – destruir a cultura no seu todo.  Por quê?...

Porque a cultura está em nossas cabeças, em nossos olhos, em nossas línguas, em 
nossas veias, em nossas lembranças, em nossos sonhos... 
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Não é em vão que, mesmo perseguidos, os artistas 
nos dão os seus recados no balanço de suas sobrevivências:  
“Não adianta nem tentar me esquecer”;   
“Você não gosta de mim, mas...” mas “Amanhã será outro dia”...

Fernando A Freire
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A VERDADEIRA HISTÓRIA DOS FIOS E DAS AGULHAS

Homero Carvalho

Bolívia

Na nossa idade, os fios com que cosemos os nossos dias não são apenas de algodão, são também de 
memórias, de momentos, de eternidades fugazes e de esquecimentos. A agulha do tempo nos dá a oportunidade 
de emendar nossos erros, cada ponto fecha feridas, repara almas dilaceradas, sela ciclos, remenda afetos, cirze 
ausências em nossos corações e tece lembranças felizes.

Todas as manhãs, ao acordar, arrume seu kit de costura, coloque os fios prontos para serem usados, 
porque você não sabe qual deles vai ser útil naquele dia; olhe a vida pelo olho das agulhas e verá como o 
horizonte se alarga; pegue o vestido descosido de que você tanto gosta, remende e vá para a rua feliz por leva-
lo posto outra vez, o traje não é novo, sua vontade de viver sim o é. Tenha a tesoura pronta para que, após o 
ponto final, você possa cortar esse fio; lembre-se que a vida é um tecido e você escolhe os desenhos em cada 
um dos seus sonhos.

(versão em português por Christina Ramalho)

(texto original)

LA VERDADERA HISTORIA DE LOS HILOS Y LAS AGUJAS

A nuestra edad los hilos con los que cosemos nuestros días no solamente son de algodón, también son 
de recuerdos, de instantes, de eternidades fugaces y de olvidos. La aguja del tiempo nos da la oportunidad 
de enmendar nuestros errores, cada puntada cierra heridas, repara almas desgarradas, sella ciclos, remienda 
cariños, zurce ausencias en nuestros corazones e hilvana memorias felices. 

Cada mañana, al despertar, alista tu costurero, pon los hilos listos para enhebrarlos, pues no sabes cuál 
de ellos te será útil ese día; mira la vida por el ojo de las agujas y verás cómo se amplía el horizonte; toma el 
vestido descosido que tanto te gusta, remiéndalo y ve a la calle feliz de llevarlo puesto otra vez, el traje no es 
nuevo tu deseo de vivir sí lo es. Ten lista la tijera para que después de la puntada final puedas cortar ese hilo; 
recuerda que la vida es un tejido y tú eliges los diseños en cada uno de tus sueños.

Homero Carvalho Oliva é escritor e poeta nascido na Bolívia em 1957. Recebeu prêmios nacionais e 
internacionais de conto e poesia. Sua obra já foi traduzida para diversos idiomas e textos seus figuram em 
mais de 30 antologias internacionais.
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Noosfera
ÍTALO DE MELO RAMALHO

POR UMA DEMOCRACIA ORGÂNICA
Ítalo de Melo Ramalho

Inicio esse texto depois de ter assistido (em casa) os filmes de curta e média metragem; assim como 
também o excelente documentário “História da fome no Brasil” e o já clássico “Eles não usam black tie”, 
que terminam por ocupar a memória da décima segunda mostra de cinema e direitos humanos aqui na cidade 
de Aracaju, capital do Estado de Sergipe. Todos, sem exceção de nenhum, extraíram lágrimas das minhas 
já esturricadas janelas. A cada descortinar de plano, uma gota; a cada realização exitosa de um programa de 
governo exibido na tela de 15 polegadas, uma chuva; a cada relação de afeto desenhado pelo enredo ou pela 
fala voluntária do/da entrevistado/da, um dilúvio. Do amoroso Charbel ao silencioso Louise; Da agricultura 
familiar ao movimento sindical. Da implementação de políticas públicas aos resultados certeiros de combate 
a miserabilidade e a desigualdade que se entendia como um fator natural ou até mesmo divino. Sem dúvida 
alguma é essa democracia e o seu aprofundamento que desejo. Uma democracia orgânica! Uma democracia 
sem alterações genéticas. Uma democracia que garanta a todos/as o mínimo de dignidade.  

Infelizmente o nosso instante é outro. O Brasil adoeceu. O mundo adoeceu. Estamos próximos ou 
já em colapso democrático. Inúmeras ameaças ou cerceamentos aos direitos conquistados a ferro e fogo, 
serão pautas de discussão e, provavelmente, de revogação pelo próximo governo. Dos últimos anos até os 
mais recentes dias, grupos identitários e representantes de determinados setores da sociedade, exigiram, dos 
poderes que constituem a república, a inclusão de suas demandas na ordem do dia. E assim foram atendidos 
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mesmo que minimante: cotas raciais e étnicas para o ingresso nas universidades públicas e no serviço público; 
reconhecimento legislativo dos direitos homoafetivos (até o momento apenas decisões judiciais garantem 
esse direito); promulgação do estatuto do idoso; o reconhecimento para a pessoa com deficiência. Dos 16 
estatutos disponíveis para consulta na página oficial do planalto, 9 foram sancionados no período do Partido 
dos Trabalhadores no poder. Não restam dúvidas: inúmeras conquistas foram alcançadas. A tão almejada 
horizontalidade democrática entre os/as brasileiros/as foi vislumbrada; mesmo que o abismo entre a vida real 
e de viés e o sonho utópico e perfeito ainda continue pulsando nos intestinos do país. 

E por falar em utopia, conto aos senhores e as senhoras um caso particular que aconteceu na minha 
infância. Certa vez, na minha cidade – digo minha cidade pois foi lá que nasci. E que por ter nascido já é o 
suficiente para ganhar o certificado de propriedade particular – no interior do Estado da Paraíba chamada 
Guarabira. Hoje conhecida pela grandiosa estátua de Frei Damião; mas também é universalmente identificada 
como a cidade brasileira com maior incidência de OVNI’s. Fato que leva a crer que roubamos o título de 
Varginha, Minas Gerais. Pois bem, voltando ao caso em particular, continuo: quando criança ou pré-adolescente 
presenciei uma conversa entre dois rapazes amigos e vizinhos meus sobre música. Lembro perfeitamente 
daquele momento. Eles falavam sobre preferências musicais. Um, mais roqueiro, insistia para que o outro 
escutasse os rock’s dos anos 80 e seguisse por essa linha da música moderna e estrangeira. O outro respondia 
que sim, que gostava do som, mesmo com toda aquela barulheira junto ao problema dele não saber outro 
idioma além do português. Entretanto, esse último que não sabia falar outra língua, afirmou que com toda 
propaganda protagonizado pelo amigo, ele continuava gostando de outros ritmos musicais, principalmente, 
os ritmos brasileiros. E em um grito de libertação se autodenominou: eclético! Eu escutando a prosa, fiquei 
doido com aquele arremate: ECLÉTICO! Que maravilha! Corri para o dicionário que minha Querida Mãe 
conservava na estante da sala e descobri que eclético significa o mesmo que dizer que o sujeito tá encima do 
muro. Que decepção! Decidi que dali para frente não seria eclético de forma alguma. Que enquanto tivesse 
vida, teria lado. Sabia e continuo sabendo que para encarar as hostilidades que a vida apresenta, seria preciso 
mais do que um exército. Seria preciso instituir um grupo de elementos que me protegessem e me norteassem 
por entre as grandezas e as miserabilidades do mundo. E aqui os menciono: o sonho orgânico; o impulso 
do saber; e a sobriedade mineral. Esses são os elementos que fomentam a minha estrutura (e aqui entendo 
estrutura como uma compleição das forças e dos fluxos materiais no dizer do antropólogo Tim Ingold). E para 
terminar de fechar a tampa do caixão do ecletismo (ou melhor: do encimadomurismo), recorro a mais uma 
pequena e saborosa historieta que envolve duas excepcionais pessoas da nossa magnífica América do Sul: 
Fernando Birri (Argentina) e Eduardo Galeano (Uruguai). Diz Galeano que a certa altura em um encontro na 
universidade de Cartagena das Índias, Colômbia, entre jovens estudantes e consagradas figuras do universo 
intelectual, uma jovem estudante perguntou “para que serve a utopia?”. Galeano, um tanto quanto apreensivo, 
indaga à jovem sobre quem deveria responder se ele ou Birri. Galeano, como quem tivesse descarregado um 
fardo do lombo, disse: “é você!”. E Birri respondeu: “a utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, 
ela se afasta dois passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais 
alcançarei.”. E foi assim que ele respondeu. Galeano chocado com a perfeição da resposta passou a reproduzir 
por onde andasse dizendo que a utopia é isso; é acreditar no caminhar. 

A fome por reconhecimento de cidadania visto nas películas dessa mostra que por ora analiso, 
permitem-me estipular eixos centrais que perpassam por todos os 5 filmes que assisti: a. a fome por direitos; 
e, b. a fome por terra. Infelizmente, não consegui assistir “A bicicleta do vovô” de Henrique Dantas de 2012. 
Esses, certamente, são objetivos basilares para qualquer sociedade que pretende dar o mínimo de dignidade 
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ao seu corpo social, em vias de promover uma paridade ao invés de uma clivagem institucional. A democracia 
como cultura não pode ser reduzida a relação do ser humano com o poder institucional. É bem mais do que 
isso: é a relação dele, ser humano, com a ética! Com a ética entre iguais e desiguais, maioria e minoria, cidadão 
e instituição. E aqui acrescento o que na Bolívia já é uma realidade: uma relação do ser humano com a Terra.

Achille Mbembe vaticinou em um artigo de opinião publicado originariamente no finalzinho de 
2016, que o fim da era do humanismo chegou. Mbembe inaugura o seu artigo “A era do humanismo está 
terminando”, enumerando situações que pensávamos que estivessem sepultadas em arquivos históricos, 
que apenas estariam dispostos a consultas quando, em momentos que suscitassem dúvidas, fosse necessária 
uma investigação do passado nos registros catalográficos. Situações como o racismo, o ultranacionalismo, o 
sexismo, as intolerâncias étnicas e religiosas, as transfobias e outros sentimentos, que nos constrangem e que 
implicam em disputas sócio-políticas e até mesmo bélicas, ampliam os abismos no científico e tecnológico 
século XXI. 

As democracias liberais e representativas mundo afora estão sofrendo ataques aos seus valores 
principiológicos, o que redunda em um caminho de retrocesso dos direitos civis e políticos; da fragmentação 
dos direitos sociais e econômicos; da transformação do todo em partes cada vez mais minúsculas, a ponto de 
essas partes fracionadas serem consideradas ou confundidas como unidades individuais de grupos. Os grupos, 
por sua vez, devido a esse fracionamento, ganham caráter de indivíduos particulares e personalíssimos. Todas 
essas transformações são um sinal de alerta para a coletividade ou pelo menos para aqueles que pleiteiam um 
direito comum para uma maioria esmagadora. Porém, igualmente atingido pelo aniquilamento da democracia, 
o Direito se faz refém do ultra-liberalismo. A partir disso, surgem correntes políticas e jurídicas pautadas em 
um novo modelo de constitucionalizar os direitos, que toma a moralidade como um pilar necessário para se 
pensar o próprio Direito como um todo. 

Concentrando, aqui, a reflexão no âmbito da realidade brasileira, lembro que o Estado brasileiro tem 
como fundamentos principais os ideais liberais que são cantados e decantados nos mais longínquos tempos e 
lugares. É bom salientar que, durante esses completos 30 anos da promulgação da Constituição da República 
Federativa do Brasil, a justiça social, de fato, alcançou mínimos avanços – em função da estrutura do nosso 
modelo de Estado, fadado ao não cumprimento do que é estabelecido em nossa carta política e jurídica, por 
esbarrar em trâmites próprios de uma burocracia estatal e da política liberal.

Desenhado esse panorama complexo, em que o confronto entre Democracia e Liberdade (ou vice-
versa) atinge o próprio sentido do Direito, a discussão gravita em torno do núcleo dicotômico formado pela 
liberdade – princípio do liberalismo – e pela igualdade – princípio da democracia –, e sua influência direta no 
âmbito da nova conjuntura que envolve o Direito, a soberania e a justiça social. 

A justificativa do título “por uma democracia orgânica” tem sua sede no princípio da solidariedade. E 
para fortalecer essa força normativa é preciso criar um cordão sanitário contra a formação social da mediocridade 
e, consequentemente, contra o autoritarismo. O que a décima segunda mostra de cinema e direitos humanos 
propõe aos/às cinéfilos/as e aos/às expectadores/as em linhas gerais é isso: assistir aos desassistidos. O discurso 
do áudio-visual reproduzido por cada película, representa fragmentos da nossa sociedade: povos originários; 
portadores da síndrome de down; surdos; trabalhadores do campo; terceira idade; e tantos outros. Para uma 
democracia orgânica se fazer presente e forte é primordial, antes de tudo, vidas orgânicas. 
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ÍTALO DE MELO RAMALHO é advogado e mestre em Antropologia (UFS, 2020). Nasceu 
em Guarabira, Paraíba, em 19 de abril de 1974. Sobre ciência, devota seu tempo ao Direito, 
à Antropologia, à Sociologia e à Política. Autor de Um dia para cada abril ou a função sócio-
política do afeto (poesia, Criação Editora), Nocaute das horas (poesia, Penalux, 2020), 
O inusitado amor do Catingueira e da Brucha (cordel, e-book, em parceria com Christina 
Ramalho, 2018) e organizador do Todas as águas (crônica, e-book, 2019) junto com Christina 
Ramalho e Rafael Senra.
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Há pesos que opto por não carregar

Jeane Carozo Rocha1

Principalmente os adquiridos por meio das redes sociais, as terras de ninguém. Embora, há quem afirme 
que todos os equipamentos – computadores, celulares etc., ao acessá-las, são identificados, a propagação do 
ódio por cada expressão mínima não tem rosto e não é monitorada nunca.

Nelas, milhões de comentários são escritos sobre os mais variados temas todos os dias. Uns são contra 
a sua opinião ou a opinião dos demais que se arriscam a comentar, outros a favor; uns comentam em seu 
comentário com delicadeza, outros com agressividade; uns marcam amigos, conhecidos e parentes, outros 
guardam para si. Nesses milhões de escritos são revelados também o quanto os brasileiros não sabem da 
língua portuguesa, assim “erros” ortográficos, de concordância, regência e emprego da vírgula são cometidos 
despercebidamente. O não saber a língua materna para escrever uma frase simples é gritante. Mas essa questão 
considero mínima, dada a situação educacional que sempre tivemos no país. O que mais me incomoda é o fato 
da disseminação gratuita do ódio. Pessoas sem rosto atacam as outras com uma fúria que deixa o comentarista 
sem chão, se perguntando: o que tinha de mais em meu comentário? Será que eu ofendi alguém? E você nem 
pode querer se defender porque corre o risco de as agressões dobrarem, triplicarem e até quadruplicarem a 
depender do seu fôlego para continuar na conversa, aliás, na discussão.

Outro dia, eu estava seguindo uma moça militante do movimento contra preconceitos em que a mulher 
é o alvo, pois gosto de discutir questões sobre racismo, machismo, feminismo etc., mas percebi o quanto 
essa moça é agressiva nas respostas aos seus seguidores.  Além dela comentar em cima dos comentários 
grosseiramente, ela também responde como sendo a dona da verdade. Fiz um comentário sobre segregação 
dando exemplos vivenciados por mim. Ela comentou com uma pergunta bem deselegante imediatamente. 
Não falei nada. Simplesmente apaguei meu comentário e deixei de segui-la. Fiz-me uma promessa: a partir de 
hoje não falo mais sobre racismo, machismo, feminismo – pelo menos não em redes sociais, pois são temas 
complexos e polêmicos. Ainda sobre a pergunta da moça que eu seguia, acredito que ela tenha razão: eu 
realmente nunca sofri nenhum tipo de preconceito. Logo eu que moro no Brasil, país onde todas as minorias são 
excluídas de todas as formas, como eu iria ser vítima de algum preconceito? Por isso, não tenho competência 
para falar uma palavra sobre nenhum dos assuntos citados acima, que dirá fazer um comentário com três frases 
numa publicação de quem é tão entendida sobre eles. Dessa forma, deixo de ser acusada do que não sou, nunca 
fui e nem serei: preconceituosa.

Percebo que, o que mais tem nas redes sociais são donos da verdade. Por isso, pergunto a você leitor: 
como continuar sendo usuário ativo delas sem ser ofendida? Como querer ter liberdade de expressão se o 
maior local para se expressar atualmente são as terras sem lei? Será mesmo que no Brasil ainda existe alguma 
mulher blindada ao ponto de nunca ter sentido na pele qualquer que seja o tipo de preconceito?

1  Mestra em Letras pela Universidade Federal de Sergipe; Especialista em Metodologia de Ensino de Língua 
Portuguesa, Literatura e Artes pela Faculdade FAVENI; Especialista em Didática e Metodologia do Ensino 
Superior pela Faculdade São Luiz de França e Licenciada em Letras Português e Francês pela Universidade 
Federal de Sergipe. E-mail: jcarozorocha@yahoo.com.br
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CANSADO DE MIM

Lembro-me de que há algum tempo li um artigo interessantíssimo de Ricardo Gondim cujo 
título era “Estou cansado”, onde de forma relevante expunha toda sua insatisfação com o 
sistema protestante sua pragmática e seus líderes que forjados na América são enlatados, 
vendidos e vivenciado por nós aqui no Brasil.                       

Posteriormente ouvi de outro preletor – depois de tecer elogios ao que Gondim escrevera 
– dizer: “Por que não escrevemos um artigo com o seguinte tema: Estou cansado de mim” 
Naquele instante foi indiferente ouvi-lo tampouco me pareceu importante fazer o que ele 
pedia; hoje, porém, talvez por uma questão de alma ferida, ou “crise” de meia idade sinto-
me exatamente assim, cansado. Não da vida das instituições, pessoas, sistemas, entidades ou 
coisas semelhantes. É certo que todos somados aos medos, decepções frustrações e desenganos 
tenham concorrido e muito para que hoje me sinta assim. Traumaticamente cansado.    

                                                                                                            

Alguém já disse: “A maior decepção para o homem é ter que caminhar sobre suas próprias 
ruínas. É olhar pra dentro de si e enxergar claramente que pouco ou quase nada de bom foi 
feito, existe ou existiu; vê, de forma clara e contundente que tudo quanto fizera achando está 
fazendo o máximo na verdade não passara de meros fragmentos de um mínimo quase que 
inalcançável.                                            

Quantas coisas que eu julgava importante, mas, que perdidas foram esquecidas, postergadas e 
que perderam seu valor. Pessoas, amigos, amores, para onde foram? Que foi feito dos projetos 
mirabolantes daquele espírito irrequieto, altaneiro, que de maneira inconsciente julgava-se 
de certa forma, altruísta? Os sonhos desistidos, as promessas, as juras de amor, de amizade 
e fidelidade eterna, onde estão?    E os ideais de vida, foram para onde? Nalguns momentos 
penso que todos morreram ou, talvez, nunca existiram. Quem sabe de forma conscienciosa eu 
os tenha jogado numa dessas latas de um lixo qualquer nos guetos da vida, e como diz Roberto 
Carlos – “foram perdidas nos labirintos da minha própria existência”. O fato é que sei que algo 
está errado comigo. O êxtase desse momento revela-me isso. 

Há pouco tempo ouvi algo interessante sobre alguma tribo da África, que quando um indivíduo 
cometia um assassinato ele tinha a vítima amarrada à suas costas durante algum tempo ou 
pelo menos durante o estado de putrefação carregando-a pra lá e pra cá como castigo pelo 
crime cometido. Às vezes me sinto assim. O peso dos meus erros, das minhas mentiras, dos 
meus enganos e desenganos  e todas as minhas mazelas e vilezas estão diante de mim em 
imagens intermitente projetadas na obscuridade da minha mente hora entorpecida pelo veneno 
do pecado que corre em meu sangue e que me deixa nesse estado de inércia, ou tetraplegia 
espiritual. Sinto o peso dos meus erros como cadáveres amarrados às minhas costas e que 
engendrado pela minha mente faz com que eu sinta seu cheiro mau a escorrer pelo meu corpo 
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num expurgar que estranhamente não me é nocivo. É isso o que fui toda a minha vida e 
continuo a ser? Quem eu sou? Será que o que as pessoas dizem de mim é que determina o que 
sou ou eu sou o reflexo daquilo que elas querem que eu seja? Será que o meu comportamento é 
quem dita e exterioriza aquilo que sou realmente?  Sempre acreditei e defendi que o indivíduo 
é a sua própria consciência. Que ele deve se preocupar mais com ela do que com a sua própria 
reputação porque, a sua reputação é o que os outros pensam dele; mas, ele é a sua consciência, 
e o que pensam dele não é relevante. Por essa razão, tanto ouvir comentários e questionamentos 
capciosos quanto a minha maneira de ser é que talvez eu esteja nessa crise. Se minha reputação 
é quem revela a minha consciência aquilo que realmente sou, então, não é possível que todos 
estejam errados e que eu, apenas eu, esteja certo.                                             

Há momentos que tenho a impressão de estar caminhando na contramão da existência, 
desconheço-me. Não sei o que sou ou quem sou. Sou apenas o que as pessoas querem que eu 
seja para as vê-las felizes ou continuarei a ser eu mesmo fazendo-me feliz? Isso se torna mais 
complicado quando alguém olha pra você e lhe faz a seguinte pergunta: Quem é você?                                                                                   

De uma coisa tenho certeza. O mal habita em mim como faz a todo homem por natureza; mas, 
é certo que não sou mau. E não sou tão bom quanto gostaria. Entretanto, tenho certeza de que 
há algo de bom em mim. Creio nisso! Fui criado à imagem e semelhança de Deus. ELE é bom 
e o mal não pode habitá-lo. O apóstolo Paulo já disse: “... não está em mim o querer fazer o 
bem. Pois o bem que quero fazer não faço. E o mal que não quero, acabo sempre fazendo...”.                                        

Outro dia ouvi um amigo palestrando. Deste que tem um “cabeção” e ele perguntou à sua 
plateia: “que programa roda em sua cabeça?” Sugerindo que de uma forma ou de outra somos 
programados e como robôs deixamos de ser nós mesmos para sermos aquilo que os outros 
querem que sejamos. Elas fazem um programa de implantação em nossa mente e estamos 
prontos para operar. Acho que faz certo sentido.  Se vivemos numa sociedade – que mesmo 
“podre” - temos que prestar conta observando seus ditames e vivendo dentro da ética, isto 
prova de que de certa forma roda algum programa em nós. Nunca faltarão pessoas, entidades 
e sistemas de governo, religião e outros com pré-disposição de nos programar e fazer-nos 
controlados e, às vezes, perdidos. Pensando assim acho que estou travado, carregado de vírus. 
Precisando ser formatado.

Jeovan Rangel
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Crônicas numéricas.  Os números governam o mundo 

João da Mata Costa – Físico- Poeta  

Sete, número sagrado

Sete letras sonoras erguem louvores a Deus imortal.” Helena 
Blavatsky

Sete dias da Semana

Sete cidades dno piauí

Sete bairro da minha infãncia 

sete chagas de Jesus

Sete portas da cidade

Sete selos de São João

Sete vacas gordas

Sete dias Deus criou o mundo

Sete simboliza a totalidade do mundo material.

Sete são as cores do arco-íris

Sete são as notas musicais

Sete eram os planetas conhecidos

Sete são os chakras do humano

Sete são os pecados capitais

Sete palavras de Cristo

Sétimo Céu
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Sete céus do Alcorão

Sete maravilhas do mundo

Sete colinas ( Roma)

Sete dormentes 

Sete virtudes

Sete grandes profecias

Sete é a ponte para outro mundo…

João da Mata Costa 

O Sete, nos livros da minha infância - ALMANAQUE 

Depois do sétimo filho, o Lobisomem nasce. 

Essa crença era comum no nordeste. Depois do sétimo filho da 
mulher, o último vira lobisomem

- quem mata um gato te sete anos de atraso, ouvia muito isso na 
infância

Há sete maravilhas no mundo, sempre li nos livros da infância:

As muralhas da China, A estátua de Zeus Olímpico, Jardins 
suspensos da Babilônia , colosso de rodes, pirâmides do Egito, 
Mausoléu de Halicarnasso e o Templo de Artêmis.

O amor é a vida. Existe sete etapas no amor: cega, sensorial, 
intelectual, social. Ideológica e universal. No ocidente, o amor 
sensorial é único ou quase o único que existe. As sete palavras 
que exprimem as sete etapas do amor não existem no Ocidente. 
É muito raro encontrar-se uma pessoa que sinta o amor das altas 
etapas. Isto é, que aceite tudo, uma vez e para sempre. 

Os sete níveis de consciência são simbolizados, na tradição 
atlante ( transmitida pelo Egito e epla Céltida), pelos sete véus 
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que ocultam Ísis, - ou pela taça do Graal.  Nos tarot, o 7 de 
copas simboliza o Graal semidescoberto. As dançarinas sagradas 
executam a “ dança dos sete véus” que simboliza esse mito.

Na cabala, o sétimo Sephiro é Netzach, a Vitória, ligada à 
natureza e ao amor: ela significa o triunfo do iniciado, ao fim de 
sua busca. 

Oito

Deitado é infinito. 

Uma fita de Moebius estilizada 

Oito é o dia do meu nascimento

Oito é agosto 

É o universo em movimento e transformação, mas estabilizado pelas leis 
cósmicas.  

Na cosmogonia chinesa o mundo é criado, depois regido, pelos oito 
trigramas fundamentais. 

Oito é a chave da regeneração periódica

Na doutrina metafísica dos druidas, o iniciado deve passar por oito 
estados de consciência, que são encadeados de Abred

O Oito resume a totalidade e coerência da criação.

A estrela de Compostela ou Ishtar tem oito pontas  
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É VOCÊ QUEM DECIDE?

 
 
Quem foi que te falou que hoje é sexta-feira e por isso pra ser feliz você precisa 
beber? Pode beber, por que não? O que tem isso? Nada demais sendo uma decisão 
sua, mas será que é? Será que isso não foi implantado estrategicamente para criar 
consumidores e você entrou nessa? Você decide ou você é um condicionado?

 
Quem foi que falou pra sua avó, que aquela receita nova de bolo, que utilizava 
a margarina da marca A, ou aquele açúcar refinado da marca B, era melhor que 
o bolo delicioso que a mãe dela fazia, que utilizava outros ingredientes que não 
esses? Por acaso não teria sido a indústria que precisava criar consumidores para 
a margarina ou para o açúcar refinado, que criou a propaganda fazendo sua avó 
seguir as receitas 

criadas e deixando as antigas de lado?

Quem foi que falou que você precisa de um tremendo saco de pipocas e um copo 
gigante de Coca-Cola ou guaraná, para assistir a um bom filme no cinema? Será 
que resiste e não é levado a aderir a isso, ou embarca no modismo e leva seus filhos 
juntos, fazendo deles consumidores alienados?

 
Será que a gordura ou banha com que se cozinhava antigamente era mesmo a vilã 
do colesterol, ou foi a indústria que precisava de um amplo mercado para consumir 
o óleo de soja e usou seus recursos para destruir aquele costume?

 
Tenho pra mim que umas das frases mais corretas existentes é: “A propaganda é a 
alma do negócio”. Duvido que exista outra que retrate tão bem uma situação, como 
essa é capaz de fazer.

 
A indústria do marketing, acredito ser a força mais poderosa já criada. Ela pode 
tudo, constrói e destrói o que quer. Consegue manipular as consciências. A serviço 
do poder econômico transforma tudo em negócio, nada escapa da sanha financeira. 
 
Foi-se criando ao longo do tempo, incutindo nas mentes de todos, que o serviço 
público deve ser reduzido ao máximo, que quem tem a competência pra administrar 
é a iniciativa privada, o que pode ser verdade desde que se tenha uma estratégia de 
estado. Com essa desculpa, empresas que foram construídas a duras penas pelas 
gerações passadas, foram privatizadas a preços discutíveis, pra não dizer que foi 
um lesa patrimônio público.
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Tudo o que eu quis dizer é que nunca o povo foi tão gado como agora, isso por 
ação do marketing em todos os setores da vida humana, de onde infelizmente não 
se exclui a política.

 
Em razão da ação poderosa do marketing na política, promovido pelo poder 
econômico, as mentes manipuladas elegem, acreditando estar fazendo o melhor, 
políticos medíocres ou mal intencionados, patrocinados por essas forças poderosas, 
aí tudo é feito para favorecer quem está por cima em prejuízo de toda uma 
coletividade que sobrevive a duras penas.

 
Uma das coisas que se falava amplamente era sobre o desmonte do SUS, Sistema 

Único de Saúde, mas antes disso chegou a Covid. Deixo a pergunta: Como seria a 
Covid no Brasil se o SUS não existisse mais?

 
Sugestão: pesquise sobre os efeitos no organismo humano, da bebida alcoólica, 
dos refrigerantes, dos derivados da soja, da margarina, do açúcar refinado.

 
Somos tão condicionados que ainda compramos o sabonete da marca que a 
propaganda dizia que era usado por nove entre dez estrelas do cinema, lembra 
qual?  

José Victor do Lago 
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Pessoas exemplares

Maria estava em casa com sua cachorrada quando um cão preto de rua, parou na frente de sua 
garagem.

Seus cães ficaram todos agitados, latindo muito em uma algazarra total. 
Pela porta viu um rapaz baixo, moreno que fez um gesto com uma sacola na mão, e ela não 
entendeu.

 Acenou para ele dizendo que não estava ouvindo, e ele então falou mais alto: ração. 
 Ela sorriu, desceu as escadas e o reconheceu.

 Cumprimentou-o e ele pediu ração para os cães que cuida   mesmo morando 
na rua, em frente à uma fábrica antiga de roupas infantis que está desativada. 
 A esposa do rapaz acenou alegremente para Maria, pois já tinha vindo em seu portão e pedira 
ração para seus cães.

Maria pediu ao rapaz que aguardasse uns 5 minutos, pois iria dar a ração 
para os cães, mas precisava pegar no quarto a do gato que estava guardada. 
Ele falou que tudo bem, e sorrindo sentou-se no murinho divisório entre a casa de Maria e a 
vizinha.

Maria pegou as duas rações e desceu.

Prosearam um pouco e o rapaz contou de suas dificuldades 
enfrentadas, e do cão que fugira para rua e fora atropelado.

Ao falar isso ele ficou com os olhos cheios de lágrimas e Maria com o coração triste, pois 
mesmo com tantos empecilhos essas duas almas bondosas, ainda cuidam e alimentam seres 
abandonados.

Que bom que no mundo existam pessoas exemplares como este casal, que 
mostram o que é de verdade o sentido de saber dividir, doar, e acima de tudo amar. 
É fácil falar de amor com a barriga cheia e morando numa casa confortável, mas a prova 
maior de amor está aí espalhada por tantos lugares no mundo, onde aquele que não tem nada 
compartilha com o outro o seu nada, e ainda assim é feliz!

Kunti/Elza Ghetti Zerbatto
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Astrolabio

                                            Vivo na maior selva do mundo

Nasci na selva, no pulmão do mundo, lugar inóspito para os aventureiros que perderam a vida buscando o 
“Paititi” (tigre grande) ou o “El Dorado”; ou também, a árvore da vida eterna, para muitos, uma entidade 
legendaria que outorga a vida eterna para àqueles que bebem da sua seiva. Nós sabemos que é certo, que àquilo 
que chamam lendas, para nós é a pura verdade... 

A selva não é inóspita, ela é o nosso lar, o meu lar. 

Eu conheço a selva, sei que ela respira como um ser vivo. Se move, transpira e se estremece, algumas vezes. 
Também sei, que a selva tem um corpo antigo e primigênio. Seus segredos se enroscam na longa noite do 
tempo e fluem a través de suas artérias fluviais, desembocando no mar.

É certo que a selva guarda muitos segredos, para todos os cobiçosos que vêm em busca de riquezas, sem 
respeito, destruindo para tratar de fazer fortuna. Então, ela não lhes perdoa... de alguma maneira, lhes devolve 
a energia ruim que eles trouxeram. 

Para mim, a selva é o lugar que nasci, cresci e um dia, quando meu corpo se canse e já não possa funcionar, 
eu me separarei dele e me unirei com a selva, como um só espírito e meu corpo se unirá à terra como um só 
elemento.

Desde pequeno, conheci as plantas e os animais que conformam a região de maior biodiversidade do mundo, 
entendi que as plantas são presentes de seres dadivosos que, por algum motivo, nos homenageiam com suas 
demonstrações de amor.

Meus avós contavam, que seus avós lhes contaram que, a vitória-régia, por exemplo, era a índia Naiá, que se 
afogou após se inclinar no rio para tentar beijar o reflexo da lua: Jaci, por quem ela estava apaixonada.

Márcia Batista Ramos
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Certa noite, que a imagem da lua estava sendo refletida na água, Naiá, parecendo estar diante de Jaci, 
inconscientemente, se inclinou para beijá-lo e caiu no rio morrendo afogada.

Ao saber do ocorrido com Naiá, Jaci ficou bastante comovido e por esse motivo quis homenageá-la, 
transformando-a em uma planta aquática, a vitória-régia, que é conhecida como a estrela das águas. E a 
vitória-régia abre suas flores ao anoitecer, em presença da lua, dizem que Naiá e Jaci se beijam.

A selva que me abriga e envolve, é limpa, forte, diversa e bela. Seus rios caudalosos, são benignos, com 
variedade e quantidade de peixes e servem de habitat para o boto, um grande mamífero, que sai do leito do rio 
e transita pelas zonas inundadas, em busca de alimentos. 

 Contam que, na casa de Firmino, um grande feiticeiro da região, realizavam-se festanças que acabaram 
por se tornarem famosas, pela variedade de comida e o grande número de moças bonitas que ali apareciam, 
onde também era infalível a presença do homem de branco com chapéu na cabeça. Ninguém sabia de onde 
ele vinha, nem para onde ia quando a festa terminava. Muitos tinham certeza que se tratava de um boto, do 
grande lago do Ácara. Então, a filha de Firmino engravidou em uma dessas festanças, e disse para a sua mãe 
Chiquinha, “eu estou assim por causa boto”, e o velho por não crer, duvidou, “se for filho do boto eu conheço”, 
mas dona Chiquinha fez os exames, constatando que era mesmo filho do boto. Por isso que não se convida 
qualquer um para uma festa.

Plantas, animais e estórias fantásticas, fazem parte da selva imensa. Contar e ouvir estórias, de noite, ao redor 
do fogo é uma forma, simples, que temos de criar uma ponte entre gerações; e as estórias representam o cofre 
onde descansam as experiências e as nossas crenças, de habitantes da selva Amazônica.

Por isso, aos olhos do forasteiro, a nossa selva parece um lugar inóspito, mas, na verdade, não é. 

Nós, os habitantes da selva, convivemos, com muito respeito entre todos, por isso, quando passa uma anaconda 
gigante, dessas que sobre passam os limites conhecidos pela ciência, nós não temos medo, olhamos ela passar; 
lhe jogamos água fresca no lombo, se é um dia muito quente; lhe dizemos boa noite, quando anoitece e vamos 
dormir sem temor; lhe chamamos Mãe d’água e sabemos que ela faz parte da selva, que é um espírito velho 
e que não aparece para fazer maldade ou destruir. Passa, lentamente, como uma procissão, porque é sua 
obrigação fazer a ronda pela selva, já que ela é uma espécie de vigia que cuida todo o nosso território.

O nome do nosso território, foi documentado por Heródoto em suas crónicas, porque, no tempo que os gregos 
chegaram aqui, antes dos cataclismos e dilúvios, existia uma tribo de belas mulheres guerreiras que dominavam 
toda a extensão do rio mais caudaloso do mundo; elas praticavam uma religião que lhes impedia o contato 
com os homens, exceto uma semana por ano, na festa da fertilidade. Depois da festa, lhes despediam com uma 
pedra verde, também lhes advertiam que se regressassem antes da festa do ano seguinte, encontrariam a morte.

Depois, passou o tempo.... As árvores cresceram mais, as mulheres guerreiras, decidiram viver como manda 
a divindade e se dividiram em diversas tribos amigas, se casaram com os homens, construíram famílias... 
E o tempo continuou passando, como se fosse um sonho e a selva continuou dando seus frutos para nossa 
alimentação e cura do nosso corpo e mente.

Desde antes, em épocas remotas, os habitantes da selva já tomávamos uma bebida geradora da divindade 
interna, em ocasiões muito especiais e necessárias, com substâncias e propriedades curativas. A bebida de 
nome ayahuasca é capaz de desintoxicar, reativar órgãos danificados e propiciar curas em quadros de problemas 
mentais, além de curar todas as doenças, porque permite que o espírito voe sem que o indivíduo morra. Mas, 
como sabemos que Deus é Deus, as doenças que chegam por sentença divina, não podem ser curadas. 

Nas noites estreladas, também acostumamos cantar sob o brilho das estrelas.

O conhecimento dos mais velhos é muito valorizado, por esse motivo, escutamos calados, atentos, quando 
nos narram, uma e outra vez a mesma estória, como a do homem-jaguar, que dizem que é um bruxo, que têm 
a capacidade de transformar-se num enorme jaguar preto. 

Nos contam do guerreiro que viveu mil anos, porque depois de banhar-se ele se cobria com ouro em pó, então 
ficava imune a todas as doenças e não envelhecia e os visitantes que vinham das montanhas da outra costa 
marítima lhe chamavam de “El Dorado”, então na época da conquista espanhola vieram muitos soldados com 
armaduras e espadas, a querer encontrar o “El Dorado” pensando que se tratava de um lugar, não assim de 
uma pessoa. Nunca o encontraram. E nunca chegaram na cidade de ouro, construída com blocos de ouro, que 
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todos conhecemos e visitamos uma vez na vida, pelo menos. Mas, não ensinamos o caminho para nenhum 
forasteiro.

Para todos nós, os habitantes da maior selva do mundo, a divindade se manifesta, a través da natureza, que em 
si mesma é maravilhosa e nossos avós, são as pessoas que nos ensinam a contatar o conhecimento ancestral 
com o mundo sutil, que nos acompanha todo o tempo, mas, do qual não temos consciência, pois, a sutileza 
escapa aos nossos sentidos. Então, eles nos ensinam a través de seus relatos a conviver em harmonia com a 
selva, a disfrutar das suas bondades, a entender seus fenómenos e sobre tudo, os relatos dos nossos avós, nos 
proporcionam as claves do mundo ancestral para que possamos entranhar-nos nos mistérios guardados nas 
profundezas da maior selva do mundo.
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Uma história de anjo?

 
Meu cunhado Luís é um filho de japoneses, com uma história de vida comum a muitos deles, do 
nascimento na roça, da pobreza, da família grande, do trabalho desde criança e de superação.

 
Ele é o filho mais velho, em japonês, o chionan, que na cultura tem sempre a prioridade na 
família, pois será o responsável por liderar e sustentar os demais quando os pais não puderem. 
Por isso, pôde estudar e foi o primeiro a vir para São Paulo tentar trabalho.

 
Ele conta que trabalhou primeiro de verdureiro, depois num banco. O salário era muito 
baixo, os seis irmãos precisavam de ajuda, bateu o desespero. Um dia, estava sentado 
numa praça, pensava nos problemas, a tristeza era tanta que nem com a garoa começando-o 
se animava de levantar. Foi quando um cara chegou, sentou-se ao lado e quis saber o que 
acontecia. Tem horas na vida que é preciso falar, Luís contou sua história ao estranho. 
 
Ele ouviu tudo e perguntou por que ele não fazia um concurso, já que japonês é bom em 
estudar. Meu cunhado não sabia como funcionava isso, o cara explicou e só depois foi embora. 
E tudo isso na chuva. Luís nunca soube sequer o nome dele.

 
Depois disso, meu cunhado acreditou na dica, estudou, entrou no Banespa, fez sua carreira, 
ajudou primeiro os irmãos, depois, além deles, a sua própria família, construiu em vários anos 
uma boa vida. Essa história é verdadeira, conforme ele me contou, aconteceu há mais de 50 anos. 
 
Sou agnóstico, creio num Deus só meu e não creio em religião alguma, sobre as questões 
espirituais tenho apenas dúvidas. Mas um desconhecido parar para falar com um estranho no 
meio da chuva e propor algo que, para aquela pessoa, era exatamente o que precisava ouvir 
naquele momento da vida me faz crer que exista algo maior. Sorte? Acaso? Anjos? Deus? Juro 
que não sei. O que sei é que me faz muito bem pensar que coisas boas assim possam acontecer 
na vida real.

Biografia: 

Sou Paulo Gussoni, servidor público e escritor amador, escrevo no Recanto das Letras, o email 
para comentários e contatos é rorscharch62@gmail.com.
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Ensaios
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Dostoévski e Gogol 

“Há momentos, e você chega a esses momentos, em que de repente o tempo pára 
e acontece a eternidade. “

Fiodor Dostoievski

Todo romance russo procede do conto “O capote” de Gogol, disse Dostoievski, e 
eu não arriscaria dizer diferente.

Para o escritor  Aníbal Machado, a arte de contar é um dom do povo eslavo - dom 
que teria vindo da Ásia.   

Dostoiévski caminha numa linha evolutiva que precede dois gigantes da literatura 
russa, Puchkin e Gogol. Makar Diévuchkin, personagem do primeiro romance 
de Dostoiévski, Gente Pobre, se diferencia em muito dp personagem central de 
O Capote, Akaki Akákievitch.  Makar não gosta de ser comparado com Akaki, 
personagem onde a linguagem ainda não se articula num corpus próprio que 
foge à padronização comportamental. Akaki sofre e não reage, enquanto Makar 
tem plena consciencia da sua condição de oprimido . É um grande analista da 
sua situação pobre e julga o comportamento do Duplo e de outros, antecipando 
acontecimentos.  De certa forma ele antecipa Michkin de O Idiota, que por sua 
vez tem muito do Dom. Quixote. 

O grande escritor e professor de literatura russa,   Vladimir Nabokov , escreve 
sobre esse personagem fundador da literatura russa. 

“Gógol era uma criatura estranha, mas o gênio é sempre estranho; somente o 
saudável escritor de segunda categoria parece aos olhos do leitor agradecido ser 
um velho e simpático amigo, pois o ajuda carinhosamente a desenvolver suas 
próprias noções acerca da vida. A grande literatura beira o irracional. Hamlet 
é o sonho tresloucado de um intelectual neurótico. “O capote”, de Gógol, é 
um pesadelo grotesco e sinistro, que cria buracos negros no desenho obscuro 
da vida. O leitor superficial desse conto verá nele apenas as patuscadas de um 
bufão extravagante; o leitor solene assumirá que o propósito básico de Gógol 
era denunciar os horrores da burocracia russa. Mas nem a pessoa que só quer dar 
uma boa risada nem a que aprecia livros “que fazem pensar” 

compreenderão a verdadeira natureza de “O capote”. Dê-me o leitor criativo: esse 
conto foi feito para ele.”
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6- O Limite -  Dostoievski e Fernão Capelo Gaivota

O universo está em expansão acelerada. 

A maioria dos humanos não vence os limites impostos à sua raça.  Acomodam-se. 
São funcionário, ou não, de uma repartição e repetem gestos e falas. Homens- 
manada.  Vivem no subsolo, Dostoiévski lhes rendeu Memórias. Os limites são 
impostos pela razão e suas conclusões são lineares.  Esse homem também está 
enterrado em um buraco em Dias Felizes ,  de Samuel Beckett. Ou esperando 
Godot.  Ou num diálogo sem interlocutor em A Queda, de Albert Camus. 

Fernão Capelo tentou vencer esses limites. Os seus só voavam ate um certa altura 
. Ele quis ultrapassar. Se esborrachou  no chão, caiu e tentou novamente. Ate que 
um dia conseguiu e rompeu o horizonte dos das sua espécie. 

Gánia, de o idiota, é aquele burgues de que fala o grande Mário de Andrade em 
Ode ao Burgues. “Morte à gordura!  Morte às adiposidades cerebrais!  Morte ao 
burguês-mensal!  Ao burguês-cinema! Ao burguês-tiuguiri!

Alguns outros personagens tentam vencer esse limites. Raskolnikov consegue e é 
deportado. Felizmente tem Deus para lhe redimir de sua falta e ousadia...

João da Mata Costa

7-Camus e Dostoiévski,  na Revolta  e Liberdade  de Livres  

pensadores 

by João Da Mata Costa

#joaodamatacosta

“ Na minha qualidade indiscutível de queixoso e defensor, de juiz e de acusado, 
condeno esta natureza que, com tão imprudente à vontade me faz nascer para 
sofrer- condeno-a a ser aniquilada comigo.”  

(Dostoiésvski citado por M. Luiza Borralho, in Camus, rés 1984)

By João da Mata Costa 

“Existe apenas um único problema filosófico realmente sério: o suicídio. Julgar 
se a vida vale ou não a pena ser vivida significa responder à questão fundamental 
da filosofia.” Cesare Pavese 
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Pensar é criar um mundo. O grande escritor cria seu próprio universo, 
Dostoiévski criou um, para isso ajudou ter vivido no submundo e escrever as 
memórias desse mundo.

Kirilov, os engenheiro de “Os demônios”, suicida- se como consequência de uma 
lógica, resultante de suas meditações sobre a existência de Deus.  Um suicídio 
que Dostoiévski chama de lógico. 

Nos Irmãos Karamazov, Aliocha continua a reflexão de Kirilov, afirmando 
que existe ressurreição dos mortos e que todos nós voltaremos a se encontrar 
na vida eterna. Em o Mito de Sísifo, no capítulo Kirilov, todos os heróis de D. 
Interrogam- se sobre o sentido da vida. É nisso que são modernos, não receiam o 
ridículo. 

A lógica dostoiévskiana não é absurda, mas coloca o absurdo como reflexão. 

O absurdo é justificado por uma vida eterna. Nem todo cristão terá vida eterna, 
afirma Camus. Que se considera um “cristão ateu”. 

A revolta, analisada por Camus, tira o homem da extrema solidão.

O homem que revolta defende o humano sem pensar na sacralidade.

Com Dostoiévski  e Nietzsche essa revolta se amplia contra um deus cruel, mas 
também do amor.

Camus vê na obra de D. O símbolo de nossa época atormentada. Seus heróis são 
atormentados e tentam justificar o crime, num mundo que declarou a Morte de 
Deus. 

O encontro de Camus aos 20 anos com a obra do escritor russo foi fundamental 
na sua trajetória de pensador e grande escritor.  “ Encontrei-a aos 20 anos e o 
impacto que produziu em mim até hoje perdura, 20 anos passados. 

Dostoiévski é um profeta que anunciou o reinado dos grandes inquisidores e o 
triunfo do poder sobre a justiça. 

João da Mata Costa – escritor

Natal – RN

#damatacosta

#joaodamatacosta

@literaturarussa 
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Dostoiévski e o poliamor

O amor na obra de Dostoiévski é estruturante. O amor nãonão é afinalidade da vida como 
para outros escritores, mas serve para revelar ao homem o sentimento trágico da vida, para 
usar a expressão de Unamuno. 

O amor nunca é a união harmoniosa entres dois seres em carne. É sempre um amor ou 
espiritual ou somente sensual. Geralmente o poliamor prevalece como em Nastassia 
Filippovna, de o Idiota.Tudo é plural e dialético na obre de Fédor. Nastasya ama 
sensualmente o tempestuoso Regójin, e espiritualmente o bondoso príncipe Michkin, que fica 
incerto entre Nastássia ( a maior personagem feminina do Dostoiévski) e Agláia

O amor é um momento. O destino do homem é o que importa. Nunca é doce e sereno. Se 
queres a felicidade, não busque o amor. 

Gruchenka, de Os irmão Karamazov, ama Dinitri e Aliocha ao mesmo tempo. Dimitri ama 
Nastássia e tenta conciliar com Grushenka 

E Aliocha ama  desorientadamente outra Natácha e Kátia

Pável, de o eterno marido, casa a cada viuvez

Dimitri ama Nastássia e tenta conciliar com Grushenka 

E Aliocha ama  desorientadamente outra Natácha e Kátia

Se o amor não conduz o homem à felicidade, a sensualidade tão pouco. O homem encontra 
na sensualidade a tragédia.  Esse hoem é sempre um devasso, egoista e egotista, que encontra 
abrigo na solidão. 

A mulher é sempre secundária na obra dostoievskiana. Nenhuma de suas personagens 
feminininas é o centro da trama do escritor russo. Nastassia e Gruchenka são duas correntes 
tempestuosas enfrentada pelos homens. 

João da Mata Costa – Escritor 
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Poemas
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A mi padre, tú, que sembraste semillas de tesón,

 ahora no te puedo ver, pero aquí sigues, te quiero tio sheve!

Raíz

Soy hijo de esta tierra,

esta que nació de una serpiente,

devorada por un águila real, 

que es ombligo de la luna 

por la eternidad.

Soy fruto de su vientre

que se extiende por el continente,

soy aroma,

alimento

y ornamento,

soy coa,

yunta y arado,

soy milpa,

totomoxtle 

y zacate.

Soy surco, 

escarda y monton,

soy siembra,

cocecha 

y troje.

Soy caña, 

mata y espiga,

soy tamo,

lona

y pizcador.

Soy campesino

jornalero y agricultor,
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soy elote,

masa

y atole.

Soy nixtamal

tortilla y ofrenda,

soy hijo del sol

con sangre de tierra

soy maíz, la raíz de tu descendencia. 

A mi padre, Severiano AG,  sembraste en nosotros tu alma, ahora no te puedo ver, pero aquí sigues, te 
quiero papa,

Sheve

No hay bálsamo 

que palie tu ausencia,

no hay ya mazorcas 

en la troje que tú construiste,

ahora ¿Quién va a sembrar tu presencia?

El maldito tiempo sordo 

no detiene su paso,

a pesar de mis gritos de plegaria 

no me atiende.

El dolor llega despacio

 y esparce sus golpes.

Cien llegan a mi alma resquebrajada 

que solitaria aúlla,

se derrumba y sus escombros lloran,

mil se asestan en mi pecho 

y atacan la sangre 
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que en herencia bendita

 tú me dejaste.

Un millón destrozan mis pensamientos 

y devoran su luz,

los sumergen entre tinieblas 

de amargo terror,

dos hieren mis pies 

y derriban mis pasos,

tirado me tienen sollozando quimeras 

que lejanas se quedan.

Ahora ¿Quién  va a sembrar tu presencia?

Sin despedirte partiste,

 en soledad diste tu suspiro final,

un atroz dolor asesina los corazones 

de quienes conocieron tu ser terrenal,

vuela y agita tus alas para esparcir tu esencia inmortal,

que griten, que canten tus vástagos, nietos 

y tu consorte que doloridos se quedan,

el arado, la milpa, los bueyes… la yunta esta lista,

las semillas y palas preparadas.

Pero, ahora ¿Quién va a sembrar tu presencia?

Sierpe

Y ahí me tienes, 

inerte, herido, medio muerto,

sin un hada que alimente 

mis afanes perdidos tras tu sombra,
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con sierpes insomnios perpetuos 

que atormentan mis noches 

aun en compañía de artemisa, 

con peñas enormes 

sobre mi pecho quebrantado 

desde tu llegada a mi olvidada felicidad.

En un camino de espinas 

me encuentro hacia el hades, 

mis manos bailan al compas 

de tu sórdida melodía que entonas 

desde el alba hasta el ocaso, 

tirado en mi tálamo entre pensamientos 

que nublan la pradera de mi lucidez 

asestas tus golpes cargados de dolor y 

un poco de muerte 

¿Hasta cuando estarás conmigo?

  

¡Vete!  Como humo disipado por el viento 

aléjate y desaparece,

pósate sobre el roble que abrazo fuerte

como si deseara que contigo se quedara, 

quémate con las plegarias 

que entono mirando al cielo gris 

sobre mi cabeza y una vez que seas ceniza

te arrojare al olvido, 

te detesto como medusa a Perseo, 

como el olimpo a Prometeo.

Levantare mi vida, 

aun entre las ruinas que dejaras 

tras tu partida, 
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edificare esperanza 

sin citalopram o clonazepam 

y mi cielo azul 

llegará con un arcoíris 

tras esta tormenta, 

y desterrada de mi elíseo, 

tu aposento será el yermo del olvido.

Silente

Que tu silencio 

te bese los labios

con la dulzura 

de los anónimos, 

que te queme la piel

con un gélido viento invernal,

que te lleve tu amargo sino

al yermo donde habita medusa

entre miel.

¿A que sabe el destierro?

Ocultas tus amantes

en la cara oscura de tu alma

que se precipita al hades,

probaste las migajas que eros

dejaba en tu alcoba 

pasada tu muerte 

y así saciaste 

tu hambre atroz.

Hiciste cenizas a los deudos del nirvana

que moraban cerca de tus pupilas
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y no fuiste capaz

de llorar tu tragedia,

un torbellino de inocuos demonios

los llevaran al desierto 

de tu oprobio para perderlos 

eternamente.

Diestra mentirosa,

engañas a los ángeles

que se posan en tus cabellos

y les atas las alas con ellos

para entregarlos a los verdugos

que los devoran a prisa.

Cosecharas las viandas

del apocalipsis donde 

tu soledad hará de colchón

en los insomnios sobrados

de lágrimas ensangrentadas

que llorara tu alma.

Y pasada una década

las llevaras al troje

de la casualidad

echando raíces de amargura,

y ahí, se convertirán en semillas

de locuaz tormento,

para ser sembradas en tu cuerpo.

las regaras entre estatuas

y abejas,
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con tu llanto inmenso

para agonizar en ese yermo

que será tu cementerio.

Medusa

Entre los infiernos de mi soledad

sueles esconderte, 

apaciguando mis ganas de llamarte

me seduce el olvido 

que se cuela entre

demonios, 

¿Dónde aprendiste a jugar así?

Siento desfallecer 

atado al sino moribundo 

que borra Mis huellas 

de tu áspera

piel blanca,

tú, miras detrás de satanás

tus sucios deseos convertirse 

en mi dolorosa realidad, 

¡Moriré! Sonríes tomándolo de la mano

mientras mis querubines tratan de levantarme

de mi lecho mortecino,

¿Escuchaste mis plegarias?

Cientos de bolseritos

tejieron un aposento par mi alma

con musgo y ocochal

para que duerma en la suavidad
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de sus complacencias,

asi no llegara al hades

precipitada por tu desamor,

en la aurora los gallos cantaran

mi despedida, como un himno

que suena a lamento de la natural

tierra que hambrienta espera mi cuerpo,

polvo inunda las lágrimas de mis deudos

que ojerosos despiden los recuerdos

que gritan tregua al tiempo,

madera y cristal engalanan

mi despedida al aposento 

de mis huesos,

sucios intentos fallidos

por volver a mí el génesis 

que late en mi sepultura,

entre ellos habitas

medusa de mi eterna soledad

y te escondes para asesinarme.

Bienvenida

Tienes frutos amargos en tus retales 

después de la siembra 

que ha convocado tu muerte,

 los ha comido el infierno 
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y las almas en pena, 

ambos vomitan sus quejas 

y atormentados se alzan 

y atizan los fuegos fatuos 

de sus complacencias

malditas.

Inertes pedazos 

de tu corpórea inmundicia

 atraen pronto  a iracundos gusanos 

que los devoran a prisa, 

pronto serás la nada 

atorada en el tiempo 

que apremia al apocalipsis venidero

que lapidara tu recuerdo,

y entre  la eternidad harás reverencia 

para paliar tu sino hecho cenizas.

Sepulturera ¿Has visto su alma?

Esa que se perdió de madrugada,

Que escapo de la jaula donde moraba, 

¿Quién la libero?

Ahora préstame la aurora

Con un poco de nostalgia y muerte, 

Quiero andar de su mano 

ese angosto camino 

que termina frente al espejo 

ahí donde me miro y el reflejo miente.

Te encargo noviembre, 

que llegue pronta a visitarme,

le tendré puesta una mesa 
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con los manjares que solía disfrutar,

que beba de mis angustias y vida, 

que se sacie de tequila y

embriagada olvide el camino de vuelta,

 y así viva eternamente  entre la huerta 

de mis quimeras y pueda comer yo también 

de sus frutos ahora tan dulces como duraznos.

Angel Acecam Cloneoser (Nicolás Romero, México, Marzo 1985) sus textos tratan principalmente de la 
muerte, la soledad, y el desamor, ha participado con poesía para revistas de España, Estados Unidos, México 
y América Latina, así como en fanzines y antologías, sus textos han sido traducidos al inglés y portugués 
actualmente cursa la maestría en tecnología educativa.
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FLORBELA

Quimera é ela,

tão bela, pura,

tela em cores.

Doce, ela, janela em flores,

onde vela sua alma infinita.

No céu, Florbela, zela amores.

Revela, ela, aquarela de poesia,

por vielas, nuvens d’alvores.

Antônio Queiroz - São Paulo-SP
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tuas estrelas...

pra ti vou desenhar

colori-las

com o brilho do luar

tê-las

na madrugada insone

quando teu nome

se faz saudade

e me consome

vê-las

na noite de amor

aconchegante

no calor embriagante

da paixão

brincar com elas

de esconde-esconde

reflexos nos lençóis

de sedução

oferecê-las a ti

numa taça 

espumante

brindar contigo

o encontro sagrado

sacramentado

pelo ósculo estelar

o pão da vida

assim, comungar

Beth Iacomini
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AVESSO

Verso
Reverso
Me desconecto
Me desintegro.

Poesia... 

Me reintegro
Me reinvento
Me exponho
Me vejo.

Paixão...

Escritas
Tintas
Cor
Vida.

Sonho...

Palavras
Sinfonia
Pureza 
Imensidão.

Renasço...

RITA QUEIROZ

Natural de Salvador – BA. Pós-doutorado em Estudo de Linguagens (UNEB), doutorado em Filologia e 
Língua Portuguesa (USP), mestrado e graduação em Letras (UFBA). Professora universitária com diversos 
livros, artigos e capítulos de livros publicados nas áreas de Filologia e Lexicologia. Autora de 5 livros de 
poemas para o público adulto e 5 livros para o público infantojuvenil; organizadora de 9 coletâneas. Integra 
os seguintes coletivos: “Confraria Poética Feminina”, “Mulherio das Letras”, “Confraria Ciranda Poetrix” 
e “Coletivo de autoras de literatura infantojuvenil da Bahia”; além de fazer parte das seguintes academias: 
AVAL, AILB. 
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FAZER AMOR

Amor... 

Palavra sublime e que se compõem de 4 letras.

2 vogais e consoantes que se ligam como uma escada que vai sem fim

Passamos por debaixo desta escada e somente quem vive, faz o amor sabe onde vai parar. 

Parar aonde quando se tem intensidade, se temos o que amamos e se não temos? 

Ou quando se nós amamos primeiramente e depois amamos?  

Quanta dicotomia no desenrolar destes versos. 

Fazer amor não é simplesmente ter 2 corpos nus ligados ao prazer extremo, ao clímax do 
desejo, mas o fazer amor não te condena, mas te remete algo que nunca irá você esquecer, e 
porque não fazemos amor? 

Fazer amor é como fazer poesias, enaltece o poeta, visto que a sua alegria nunca saberá se 
será compartilhada, amar os outros como ingredientes da essência de um ser humano

Assim é fazer amor a cada dia, com pequenos gestos, atitudes e porque não se fazer amar, 
permita se, viva, você tem mais de 1000 habilidades do que você pensa. 

Vamos fazer amor

Ame a vida, cuida de você e com a certeza que estarei aqui sempre procurando te dar amor. 

Imperfeitamente perfeito. 

ADRIANO AUGUSTO DE SOUZA
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Por onde estiver, mulher...

Sábia e virtuosa, bendita mulher,

Tu podes ser o que você quiser.

Amor eterno, haja o que houver.

Em tudo aquilo o que se dispuser,

Farás com mais apreço que puder.

Extraindo o melhor do que tiver.

Sempre preparada para o que vier.

O preço que tua existência requer,

O mundo não compreende, sequer.

Haverá apenas o que de você, advier.

A melodia que você assim compuser,

Embalará a vida, que em ti se fizer.

Aline Bischoff
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UM GRITO DE LIBERDADE

A voz de vós calada está. Subjugada 

pelas correntes do navio negreiro.

A voz de vós está embargada,

pelas lágrimas de dor no peito guerreiro.

A voz de vós clamando por liberdade,

que sufocada no peito grita sua dor.

A voz de vós acorrentada na necedade

do tolo e cruel preconceito à Negra Cor.

Liberte-se voz de vós – Oh!.. povo meu!

Arrebentai as correntes que vos causam dor.

África – Mãe África! – esse filho seu

clama por Paz, Liberdade, Justiça e Amor! 

***********

 
Altamiro Fernandes da Cruz

 
 

Altamiro Fernandes da Cruz; Oficial PMQOR; Bacharel em Direito; Membro Efetivo 
Curricular Grau Ouro, Cadeira nº 4 da ALJGR – Academia de Letras João Guimarães Rosa; 
Membro Efetivo Curricular, Cadeira nº 10 da ALTO – Academia de Letras de Teófilo Otoni-
MG; Membro do IHGM – Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri.



 

 REVISTA BARBANTE - 131

Caipira Pensador 

Na cultura do interior 
O morango tem seu sabor 
A manga a sua cor 
A uva tem seu frescor 
E a cana seu calor 
Se a laranja tem teor 
O abacaxi é imperador 
Nas ervas remédios contra dor 
Cigarro de palha é tragado sem temor 
A enxada é o labor 
E na colheita com louvor 
Sempre falam sim senhor 
Na tapera tem um morador 
Que labuta e é acolhedor 
Para os amigos bom humor 
E as estórias de pescador 
Com as donzelas respeito e pudor 
Às vezes o barulho é de trator 
Mas o que encanta é o pássaro cantor 
Da vida quer somente o amor.. 
Na cultura do interior 
Tradição tem muito valor 
Não precisa ser doutor 
A palavra é o fiador 
É só o jeito simples de compor 
Um poema com fulgor 
De um poeta sofredor...

Antônio de Magalhães
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ANJOS SELVAGENS

Uma vez mais
Anjos Selvagens
Voaram em minha direção
Entraram em minha mente
Rasgaram meu coração
Desceram as lágrimas
Não de dor nem de tristeza
Elas tinham a beleza
De boa recordação
Anjos selvagens
Novamente aqui vieram
Saudades eles trouxeram
E trouxeram até você
Pude te imaginar
Mas não conseguia ver
Anjos Selvagens
Voem alto. Ao infinito
Espalhem logo este grito
Que não é de aflição
Espalhem aos quatro ventos
Que este sentimento
Ainda não é em vão
Façam chegar a ela
Aquela pessoa tão bela
Que não era ilusão
Este sentimento alado
Hoje está aprisionado
Aqui em meu coração
Ela foi... E ele não!

(arnor milton)
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A BELA NATUREZA    

Cascatas, cachoeiras, riachos, 

Belezas da Natureza

Comprazem o espectador.

Na turbulência da vida citadina

Ele encontra alento nas paisagens 

Que despertam no coração, amor.

Amor pelo belo, pela elegância.

Dessa forma, louva o Criador.

                        Assma Gabriela
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O AMOR... 

A gramática define o amor 

como um substantivo abstrato. 

Mas na vida o amor, 

no amplo sentido da palavra, e

 em todas as formas de amar, é 

um sentimento concreto 

capaz de mudar o mundo... 

Não existe meio amor, 

ele é um sentimento pleno, 

revelado em gestos pequenos ou

 em gigantescos atos heroicos... 

O amor é universal, 

ele é um elo indivisível, 

que perdura através dos séculos, 

transcendendo as esferas milenares... 

Não há dúvida que sem amor a 

vida é um profundo vazio... 

Sem amor o mundo seria o 

caos e a humanidade 

se extinguiria... 

Texto: Bryzza 

08.11.2019
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A deriva

Sonhei contigo 

O mar chegou

Entre espumas brancas

Leite lento

Molhando lençóis 

E assim,

Acordei molhando a mão que acariciava o leme de um navio solitário.

Carlos Silva
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Daquela Varanda

Daquela varanda, ela fica a observar.
É linda a paisagem daquele lugar.
Existe um horizonte, pra se admirar.
Com prédios e uma floresta linda de encantar.

Fica como um pássaro, querendo voar.
Vendo tudo à sua volta e não podendo desfrutar 
a triste realidade que o país está a enfrentar.
Ninguém pode sair de casa, nem os amigos visitar.

Quando pensamos que as coisas estão a melhorar.
Aparece uma segunda onda e faz tudo mudar.
Novamente estão proibidas aglomerações.
Essa pandemia afeta tanto as populações.

A afetividade tem sofrido mudanças.
Não podemos nos cumprimentar,
Esse vírus está a nos assustar.
Abraços, beijos e apertos de mãos proibidos de realizar.

Está ficando cada vez mais complicado viajar.
Nossos parentes e amigos mal podemos encontrar.
Lugares públicos, as pessoas, quase não podem circular.
Por esses e outros motivos que fico a me perguntar.
Será que um dia tudo isso passará? 
Até quando tudo isso vai durar?
Ninguém tem uma resposta
Só Deus sabe explicar.

Celi Silva.
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INDRISO

Sublime

Na
areia

da praia...

As nossas pegadas.

De
mãos

dadas...

O amor a passear.

Chico Legal

Medianeiro

BARBANTE

Há 9 anos,
nascia a Barbante,
com belos planos.

Eles se realizam,
de forma brilhante.

Lindamente se concretizam.

Parabéns aos fundadores,
gente muito elegante,
poetas e escritores.

Chico Legal
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Os versos de um poeta

O verso de um poeta

Carrega uma emoção

Às vezes é um profeta

Fala com seu coração

O poeta não se prende

Dá asas à imaginação.

Voa junto com versos

Para fazer sua criação

Poetas fazem versos

De amor e de sedução

De carinho e emoção

E às vezes de solidão 

Transforma os versos

Também em canção

O verso de um poeta

Toca fundo o coração.

Daniel Bezerra



 

 REVISTA BARBANTE - 139

MEDO CASTRADOR

Um dia...

Senti muito medo.

medo de crescer,

de atravessar o rio,

da escuridão da noite,

das vozes dos presidiários.

Homens e mulheres

viviam ao meu lado,

escravizados

pela sina

que dizima

a sociedade deseducada.

Lá fora...

a noite recebia o brilho das estrelas,

o bailar dos pirilampos,

o eco da sinfonia

regida pela saparia.

Mas...

o medo,

o medo...

subtraiu o meu viver.

Balançou o meu coração

com medo de morrer!

Elza Francisco
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MINHA QUERIDA TITIA CÂNDIDA

                                                                                        Fátima   Leite

Nascida dentre quatro guerreiras,

Irmãs bem quistas e trabalhadeiras,

Na antiga Papari, terra do camarão,

Brinca entre três meninas e cinco irmãos.

Tem a meiguice e a candura

Dentro do seu coração,                                                     

É batizada por Cândida e        

Seu nome a traduz com exatidão.

Flor entre as flores do seu lar,

Ser de generosa compaixão,

Amada por todos do seu lugar.

Sobre o labor, cedo aprende,

Que apenas trabalhando muito

Conseguirá ajudar os seus.

Casou e constituiu família,

Ensinando também aos filhos

Como os seus pais lhe ensinou,

A plantar continuamente o bem,

Pra só depois colher o que plantou.

Filhos crescidos, todos encaminhados.

Sua missão cumprida, todos bem educados.

A viuvez veio apenas confirmar

Que a sua nobreza e honra continuará.

Todas as vezes que nos encontramos,

E que através de nossas mãos nos tocamos,

Posso sentir uma imensa paz

Que a sua simples presença me traz.

Outrora sua voz macia, suas palavras doces,

Orientando - me com tranquilidade,

Lembro - me dessa época em minha infância

Com muita saudade...
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Até hoje quando lhe vejo, com seus 103 aninhos,

E meus eternos olhos de criança

Abraçam-te em nossos caminhos,

Relembranças que me vem à mente

Com muito carinho somente.

Gratidão ao criador pela sua vida

E que ele aumente os seus anos muito e muito ainda...

Senhora meiguice, senhora brandura,

Titia Cândida, titia candura,

Eu peço a Deus lhe dê muito mais

Que seus 103 aninhos afora

É o sincero desejo sua sobrinha que lhe adora.
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 [AMOR virtual?] (Dueto) 
 
Ah Haveria um’outra dimensão a que não fosse a qu’estamos? 
Onde alguém nest’instante perguntaria? 
Outra dimensão! 
 
[Estudiosos da Física 
Exploram a “Quântica” 
Vislumbram 11 dimensões 
 
Teorias 
Desafiadoras 
Descortinam o espaço-tempo 
 
Diferente... ou seria “paralela” à que conhecemos? 
Cad’um de nós está agora... em algum lugar, é fato 
Mas, ond’estariam, em verdade, nossas almas? 
 
[As possibilidades se ampliam 
O Tempo interligam 
As dimensões 
 
Estariam em algum certo espaço? 
E, em que tempo estamos? 
O tempo frio de nossos relógios? 
 
[Tic tacs mais tecnológicos 
Não marcam o tempo quântico 
Mas a Alma, sem entender, o percebe 
 
Quem estaria esculpindo nossas almas? 
Seria Deus, quem sabe?! 
Seria o mundo? 
 
Seria, cad’um de nós mesmos? 
[Multiversos a nos permear 
A coexistir em nós... 
 
Ond’estamos? 
Que realidade é essa? 
Seria a única? Realidade!? 
 
[Se o universo não é finito, que me diz da realidade? 
Cordas cósmicas já nos dão 11 possibilidades dimensionais 
Cordas vibrantes que dão dualidades à luz e possibilidades a Nós 
 
Do qu’ela é feita que não seja de tempo... e espaço? 
Ou será que não teria “algo” mais... além? 
[No momento, pensemos na energia 
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[Eu penso em Amor 
 
E... por que amamos? 
Amor... virtual?! Um nome a qu’está... na moda 
Embora, na maioria das vezes, equivocadamente sabido 
 
Amor virtual...! 
Não, não estou falando das redes sociais 
Do mundo dos computadores... celulares... smartphones ... 
 
Amor virtual? 
Não, não é nada disso! Tudo aqui é apenas... 
técnica aprimorada de comunicação 
 
Amor virtual...! 
 
Como não dar um salto quântico pra trás? 
Das cartas d’outrora substituídas pelos e mails (via internet) 
Ou mesmo, dos pombos-correios trocados pelos aparelhos celulares 
 
[Amor virtual! 
 
Alguém já se deu conta do que significa ondas quânticas? 
Existe aquilo que se achava ser por... “espaço vazio”? 
E a “gravidade”! Não seria ela algo bastante especial? 
 
[Amor virtual! Ponte entre as dimensões? 
(Ou, melhor se dizendo, absolutamente “necessária”?) 
E quanto às distâncias! O que delas podemos de fato dizer? 
 
[Amor virtual...! Tempos-espaços coexistindo 
Meu Deus! Será que ninguém sabe que o espaço infinito... 
é a nossa casa? Sim, este vasto universo... é o lar de todos 
 
Todos? 
Todos, Sim! 
Mesmo aos que se negam aceitar 
 
Porém, ao que parece, muitos ainda estão... na Idade da Pedra 
Aceitar ou não, não muda o que aí está, a Quântica 
O mundo se “ilumina e expande com ela 
 
Nós 
Nos iluminamos 
Nos expandimos com Amor 
 
Amor? 
Quântica? 
Nós? Sim, Nós! 
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O espaço em que nel’estamos 
E entre os que se amam, 
haveriam, realmente, distâncias? 
 
Ondas quânticas! Tudo aproxima (compreender ou não é outra questão!) 
Talvez, só os que se amam – à física distância – sabem do que se tratam 
(Embora nem todos explicar as poderiam, mas sentem) 
 
E, então, eis qu’eu me vejo num país ...e a quem amo s’encontra em outro 
Todavia, qu’estranho, eis que... “nos sentimos” 
Como que s’estivéssemos... nos tocando 
 
Ah! O espaço entre os que se amam! 
Mas, verdade haver uma “conexão” entre os amantes 
Quem poderia dizer que conexão é essa? 
E é nest’hora que entra a possibilidade do credo 
A haver... uma “outra dimensão” 
Não há outra... explicação! 
 
Amor virtual... ou transcendental? Sei lá?! 
Seria possível? O Amor é por si só possibilidades 
Ah! que o diga... os que se amam... mesmo longe um do outro 
 
[O que dizemos, é o que sentimos 
Não há distância física 
para o AMOR... 
 
AMOR virtual? 
Somos “virtuais” ou “quânticos”? 
Nosso Amor Quântico! Simplesmente, é AMOR! 
 
 
 
 
Fausto de Deus e Juli Lima 
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AMO AS MULHERES IMPOSSÍVEIS

Acaso seria minh’alma leviana e vagabunda? 
  Do que aqui nest’exílio busca, todavia não almeja nel’encontrar! 
         Tomo sempre a imaginação a guiar minha vida 
    Longe de mim a razão! oh, não! não a quero 
           E se é ilusão o que aqui me agasalha, pouco m’importa 
 
     Fictícias miragens... quiméricas a que fascinam meus olhos 
         Irreais? Que sejam! 
    Nesta vida que se mutila em mil flagelos e desgostos? 
         Prefiro, pois os sonhos 
  Do perdido esforço de querer ser feliz ao que se finda só em lágrimas? 
   Ai, e quantos aqui se desesperam, e desistem de seguir a trilha 
            E renunciam a vida... “des-existem”! 
 
        Oh! De maneir’alguma! 
    Todavia, opto pelas ilusões do amor 
          Ainda qu’igualmente se cheguem ao seu termo 
       Ao que disto eu bem sei 
   (e o que é eterno neste mundo?) 
 
    De minh’essência a suspirar o perfume da mais bela das mulheres 
          Mesmo sabendo da brevidade de seu encanto 
    De sua fragrância a s’evaporar de meu olfato 
         De suas formas a s’esvairem ante meus olhos 
                  Mas, como disse, não m’importo 
 
            E sigo amando... ininterruptamente 
    A que amo... mulheres impossíveis 
        E que sei que jamais as terei a meu lado 
               E desta forma será... até o fim 
   No instante em que se tornarem possíveis... para mim 
           Decerto que não mais as amarei 
         Oh, não! absolutamente, não quero assim 
 
                          ************************** 
                                 7 de janeiro de 2019

Fausto de Deus
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LIBERDADE 
 

Para quem livre nasceu 
Até a própria alma voa 

Com as asas que Deus lhe deu 
E de feliz canções entoa. 

 
Às vezes eu penso numa boa 

Viver é tudo de bom, percebeu 
Para quem livre nasceu 
Até a própria alma voa. 

 
O sol veio e minh´alma aqueceu 

As mágoas o coração perdoa 
Olhem, a esperança floresceu 

Agora o sino da catedral ressoa 
Para quem livre nasceu!... 

                        Fernanda Xerez
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CHAMA 
estava neste momento à espera de outro momento, 
o momento fora trocado, com espanto 
olhei os versos 
 
para continuar emerso 
no poema 
 
onde cada verso respirava vivo e intenso: chama 
Assim

Francisco Coimbra
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MULHER

“Braço direito” do homem, 
Você mulher é a razão da vida, a paixão, 
A meiguice, o esplendor, a vibração. 
Tem a sedução como dom 
E a sensualidade como arma. 
Traz  a percepção como herança 
E a sensibilidade na alma. 
Tem o poder pela inteligência 
E a sabedoria nas mãos, 
O soar de seus passos à frente 
E mais a frente a intuição. 
Tê-la ao lado nos engrandece, 
Seu carinho nos consola, 
Com seu calor nos aquece, 
Nos faz sonhar se nos enamora. 
Com seu charme nos fascina 
E admira-la a toda hora, 
Seu abraço nos fortalece 
E nos faz comovidos se choras. 
Seu sorriso nos anima 
E seus beijos, mais deseja-la, 
Seu corpo nos dá prazer 
E com seu amor nos faz ama-la. 
Por isso nos entregamos 
De corpo e alma à você. 
Sabemos que lhe amamos 
E o seu amor nos faz crescer. 
Em você  buscamos felicidade, 
Buscamos em você companhia 
Para dividirmos nossos lares, 
Amor, tristezas e alegrias. 
Porém, que mais a eleva e enobrece, 
Com louvável admiração, 
É o poder que traz no ventre, 
O de gerar vida, fazer a procriação, 
Uma dádiva tão nobre e tão linda 
Do Pai Supremo de toda a criação! 
GSFreire
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LAÇOS (Poesia Invertida)

Com belas fitas coloridas faço

para você, com carinho e amor

em mais lindo e especial pacote

com muito carinho e afeto

embalo a meiguice e a beleza 

a ternura, a bondade, a alegria 

os mais nobres sentimentos

empacoto-os com toda leveza

Comemoro hoje com você

uma vida linda e iluminada

e como forma de presente

dou-lhe um afetuoso abraço

envolvido em lindos LAÇOS

Iêda Chaves Freitas

04.03.2021
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Sou luz...

Desconheço risos contidos

vida discreta

sonhos impossíveis

Embalo diariamente

uma sede de viver

Luzindo radiante

soprando flamejante

amores

sentires

e quereres

Fluindo

apreciando

desfrutanto

os instantes

Ingrid Mohr
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Anjo Cora Coralina

 

A mão doce de Aninha

O mundo encantou

Muitas vezes com açúcar,

Noutras, com amor.

Seus poemas voaram 

De cidade em cidade

Chamaram atenção 

De Carlos Drummond de Andrade.

Embora achasse singela 

A sua literatura tardia

Seus contos eram populares

Expressavam o que o povo sentia.

A história de Ana Lins dos Guimarães Peixoto 

Começou antes de completar dezoito

Aos 14, já tinha seu primeiro trabalho publicado 

Intitulado “Tragédia na roça

Esse foi para o anuário.

Sempre preocupada 

Com o bem-estar do outro

Contava com realismo 

As agruras do povo.

Senhora de uma sabedoria 

Que a todos tocava 

Falava de suas experiências 

E do mundo que a cercava.

Para ela, não tinha tempo ruim 

Transformava pedras em jardim. 

Ativista de gênero

Defendeu as moças da vida

Mesmo em caminhos opostos
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Eram irmãs aguerridas.

Procurava em seus versos 

Expressar o altruísmo 

Olhava para a lateralidade

Propondo algum sentido.

Foi da cidade de Goiás

Que brilhou essa menina

Do céu fez sua morada

Anjo Cora Coralina.

 

 (Jaciara Souza Dias)
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      NA ETERNIDADE DA VIDA 
 
Nossa alma desconhece cabelos branco, 
Inda zomba do tempo em sua trajetória. 
A cada corpo que ocupa, nega tal glória, 
Já que seus ciclos findam num barranco... 
 
Vez ou outra odeia ter que andar manco. 
Salvo a mente por ser a mesma de Deus, 
Planta e colhe verso crente que são seus, 
Os lampejos de luz, que moldam o canto... 
 
No tempo encarnado, em luz, consciente, 
Sabe que na morte vai passar seu portal, 
Voltando pra dimensão, onde ser imortal, 
 
Torna naturais as vantagens pertinentes. 
Revendo as poesias associa com o astral, 
E aprende donde vinha, seu canto divinal...

 
Jacó Filho
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(Anavilhanas)

espanto 
erguendo 
desafios 
a hora rugindo 
abrindo caminhos 
os pés fugindo 
a vida por um fio. 
 
águas 
refletindo 
miragens 
rio sem peias 
sem margens 
corre colhendo anseios 
diluvianas imagens. 
 
frisos feito frases 
recortes em elos de ilhas 
ventre verde 
tortas trilhas 
brilha ao sol 
Anavilhanas. 

(José Carlos de Souza)
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[INEXPLICÁVEL] 
 

Torpor 
O Tic tac do tempo 

Um estranho pensamento 
 

A matemática 
Pode explicar 

O Ser humano? 
 

Talvez 
Uma matemática 

quântica... 
 

Porque com o Ser Humano 
1+1 = vai para o infinito 

A lógica é tão ilógica 
 

Há sentimentos 
que parecem 

paralelas 
 

Não há pontos... 
 

Os contrastes 
se acentuam 

ou se escondem 
 

Há vazios 
Transbordando 

E espaços faltando 
 

Há dimensões 
Que se interpenetram 

É tudo tão “fantástico” 
 

Inexplicável 
Torpor 

Devo estar sonhando...

Juli Lima
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PERGUNTAS & RESPOSTAS

Prosa Poética 
 

Será que, para cada pergunta, 
deverá sempre existir uma resposta? 

Eu prefiro achar que nem todas 
as perguntas precisam de respostas. 

 
Muitas coisas falam por si e neste caso, 

perguntas tornam-se desnecessárias. 
Que diremos então daqueles versos 

que já nascem mudos? 
 

… e nem por isso a poesia cala-se! 
 

Sabe aquela situação que nos deparamos 
e pensamos: ‘’nem sei o que responder’’? 

Não responda. Aí temos uma situação 
em que a resposta está no silêncio. 

 
Há diferença entre estes dois conceitos? 

A resposta está no silêncio, ou 
O silêncio é a resposta? 

Bom, nesta questão podemos analisar, 
tirar as nossas próprias conclusões 

e tentar responder… ou não! 
 

Talvez nem tudo na vida tenha respostas 
ou nem todas as respostas satisfaçam 

as perguntas. Seja como for, calar muitas 
vezes é um ato de sabedoria. 

Lucas Louis Grauthier
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Homem x mulher

Se tem uma coisa que precisa mudar 
É essa atitude discriminatória 
De repetir frases sem pensar 
É tempo de mudar essa história. 
 
“Lugar de mulher é na cozinha”! 
“Homem não chora”! 
“Homem é tudo igual”! 
“Isso é coisa de mulherzinha”! 
 
Frases repetidas de forma continuada 
Que demonstram preconceito e discriminação 
Mulher não tem posição determinada 
Homem pode sim, chorar de emoção. 
 
Acredito na força do ser humano 
Não só na da mulher ou do homem 
É hora de desfazer esse engano 
Que há tantos anos nos consome. 
 
“Mulher tem que se dar ao respeito”! 
“Mulher no volante, perigo constante”! 
São frases que incitam divisão e desrespeito 
Com isso, não podemos ser tolerantes. 
 
Não estamos em lados opostos 
Acima de tudo, temos que nos respeitar 
Precisamos estar sempre dispostos 
A essa bandeira levantar. 
 
Necessitamos de atitude equilibrada 
Combater todo ato vergonhoso 
Preconceito nem mesmo de forma velada 
Com frase de cunho duvidoso. 
 
Sejamos mais conscientes 
Nada de guerra dos sexos! 
Sejamos mais justos e coerentes 
Pois essa também é uma guerra sem nexo.

Luciene Costa
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Quem ama não rebaixa

Você só vê defeitos em mim, 

E tudo faz para me diminuir,

Mas tenta me enganar,

Dizendo que quer me ajudar.

Criticar uma pessoa não 

Significa desacreditá-la,

Nem quer dizer o mesmo

Que leva-la a pensar que

Ela não é boa o suficiente.

Se você quisesse meu bem,

Você veria o meu valor,

Nunca tentando me amedrontar,

Nem me convencer de que

Sem você eu nada sou.

Quem ama não rebaixa!

Você não quer meu bem.

Até quando me “ajuda”,

Joga na minha cara

O mais insignificante favor.

 
Maria Cândida Vieira
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“Ora (direis) ouvir estrelas! Certo 
Perdeste o senso!” E eu vos direi, no entanto, 
Que, para ouvi-las, muita vez desperto 
E abro as janelas, pálido de espanto... 

                               (Olavo Bilac)
 

HOMENAGEM A OLAVO BILAC
(Mario Roberto Guimarães)
1480/0904

Há quem te julgue doido ou insensato,
Por ter o ouvir estrelas confessado
E, ante dito tão inusitado,
Não há quem considere, tal, um fato...

Poeta, tens o pensamento alado,
Confundem-se a audição e o tato,
Como também o paladar e olfato - 
Viajas por um mundo encantado...

Mas sempre olvidaste quem reclama,
Ao vate, a vacilante lucidez,
Em tom, até, de clara zombaria...

Mas o que sabem, tais, de poesia?
Nem mesmo logram perceber, talvez,
A lucidez insana de quem ama.
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Gosto tanto...
 
 
Gosto do gosto ice fresh do seu beijo
e do seu perfume cítrico na minha roupa,
quando se vai depois do abraço apertado
 
Gosto do meu rosto avermelhado
pelo roçar da sua barba por fazer,
como gosto da loção pós barba,
estrategicamente deixada na pia,
e de saber que você nunca usaria
 
Gosto do seu jeito teimoso quando digo
vá e, só de pirraça, você diz – fico
Gosto até do meloso “desliga você”,
quando sussurra num tom macio
 
Gosto quando tira o casaco e delicadamente
me agasalha e aquece sempre que sinto frio

Gosto quando me vem à mente o amor puro,
livre e inteiro que um dia você prometeu
 
Ah, como gosto! Gosto tanto...
 
Mas gosto mais, e especialmente,
de imaginar que você não é, tão somente,
esse infindável delírio meu.
 

Marise Castro

21/07/2020
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ORAÇÃO AO MEU MENINO

MATHEUS ALVES

Nos dias difíceis da vida

Rogo a mim mesmo para ser forte

 E acreditar que a vida é querida

Mesmo quando não posso contar com a sorte

Rogo a mim mesmo para crer 

Mesmo quando não vejo esperança 

E quando cair, achar graça daqueda

E não desistir quando houver mudanças

Persistir mesmo quando tem medo

E nunca duvidar da própria capacidade 

Lidar com todos os seus segredos

E lutar em nome da sua felicidade

Eu rogo para que não tema 

Sentir amor em seu coração 

E faço agora deste poema

Todos os dias a minha oração.

SAUDAÇÃO DAS ÁGUAS

Matheus Alves

Estava eu numa noite de lua 

Pondo a alma a limpar

Via as ondas continuar dançando
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E eu cantava para o mar

Sentado na areia seca

Ao poucos começava a molhar 

Ao amigo estendi minha mão 

E a essa o mar veio a tocar

No encontro de alma e águas 

Tranpus meus sentimentos 

Limpei-me de todo lamento 

E ao mar me pus a louvar

E a assim sozinho ao relento 

Tinha por companhia os sais

Daquele que é imenso 

Daquele que vem e vai 

Saudação ao mar, meu pai
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CUIDAR DAS NASCENTES (ÁGUA)

Vamos d’água cuidar

Não matem a nascente

É preciso preservar

A água é alimento

 

Vamos preservar a floresta

Pois elas protegem a água

Água precisa de sombra

E umidade para brotar

 

Matando as florestas

A água vai secando

Os rios vão morrendo

Nas matas contém nascentes

Fica esperto meu irmão

Se você tem um terreno

Se lá vive uma nascente

Você tem um ouro eterno

 

A água é pura vida

Sem ela nada sobrevive

Ela é mineral, alimento

Que dá vida e saúde

 

Pare de cortar as matas

Muitas são as ciliares

Estão protegendo nascentes
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Estão guardando lençóis de água

 

Será que é difícil

Para o homem entender

Que árvores e as nascentes

São irmãs bem grudadas

Não vivem separadas

 

Então quem viver verá

O que estou aqui falando

Estou vendo rios secando

E a água está desaparecendo

 

Homem mau, ou ignorante

Só pensa em bens materiais

A ganância cega a alma

Por isso deve ser contido

Por isso deve ser ensinado

 

Não pode matar as florestas

Pois elas escondem olhos d’água

Muitas nascentes que formam rios

Rios que protegem vidas

Rios que alimentam vidas

HOMEM MAU SEM PIEDADE

SÓ PENSA NO AGORA

E NOSSOS HERDEIROS

COMO VÃO SOBREVIVER?

COM A TERRA SECA...
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SÓ PENSA NO OURO

QUE UM DIA VAI ACABAR

A ÁGUA É ABENÇOADA

MATA A SEDE, ALIMENTA

É VIDA, É DEUS EM AÇÃO

SEM ÁRVORES NÃO TEM CHUVA

POIS SÃO ELAS QUE PUXAM

CADA GOTA DEVOLVIDA

PARA A TERRA QUE ESPERA

ESTE PÃO QUE DESCE DO CÉU

   --

Norma AP.Silveira de Moraes  *
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UMA POTÊNCIA VITAL CHAMADA “VONTADE”

                    “Paz na terra aos homens de boa vontade. 
                            Isto é, paz para muito poucos” 
                                                              (Millôr Fernandes) 
 
 
          “Fiat voluntas tua” 
   (No que se reza na oração do Pai- Nosso... todos os dias) 
      Seria dito em espírito e verdade... (coração sincero)... 
 ou seria apenas, palavras jogadas... ao vento? (hipócrit›alma)? 
 
  Querer na vida o que se deseja... ou que a razão se inclina? 
     Anseios... ambições... apetites... cobiças... vontades... 
       Ah! O que seria a vida sem tais? 
   Ou melhor, “como” seria o viver... sem a vontade? 
 N’alma de todos a que ela, pois, habita (ainda que às vezes oculta!) 
 
           A “vontade”! 
      Quem poderia melhor defini-la? 
 Seria a vontade, em su›esssência, racional... ou instintiva? 
     De tantas  ardentes vontades a abrir feridas n’alma... 
        antes mesmo do que conseguir se anseia!? 
  E o que dizer igualmente do incêndio provocado pela “cobiça”? 
    
    Oh! A «cobiça» e a «ganância»! 
      Filhas d›uma vontade «perversa» e, sobretudo, egoísta? 
  
  E quem aqui, de boa vontade e sem desejo de nenhuma 
      recompensa oferta algo a alguém? 
   Ou então, entrega a ele a sua própria vida (de boa vontade!)? 
       Não, a verdade é que ninguém é puramente «altruísta» 
    Da «vontade» a que se faz no tempo s ser sempre «maculada» 
 
      Mas... 
  Seria a «vontade» sinônima de... “desejo”? 
          Ou seria o desejo um integrante da vontade? 
     (Ou, mesmo, vice-versa) 
 
  Se o destino assim o quisesse em tudo na vida... 
     oh! que sentido teria a própria vida... nos dado a vontade? 
       (Desta vida a ser feita por ... «escolhas») 
 
      Queria a vida que assim não seja: 
           A de que o destino seja a fim de nossas ações 
        (Ao que, destarte, assim o cremos!) 
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              A vontade! 
    Seria um processo inconsciente? 
      Teria um movimento peculiar? 
  A verdade é que muitas vontades nascem d’uma forte emoção, 
         às vezes difíceis de controlar... 
 
     Conhecer a vontade! 
 A lembrar da velha máxima socrática... “Conhece-te a ti mesmo” 
      Com certeza, nada mais necessário para melhor se viver 
 
     Alma, que queres, então... nest’hora? 
 Oh! Tu não sabes de nada, ó ceg’alma! 
      Nem fora do mundo, nem dentro de ti própria 
 
     A voz da “vontade”... 
 No que insiste a dizer tal voz o tempo todo... em nossos ouvidos 
     Embora, nem tanto a saber se bem ou mal a seja 
 
  Desce, pois às suas profundezas, ó miserável dest›exílio... 
     e veja-te... (antes de se adentrar em teu caminho) 
        Conheça-te primeiro... 
   Ou, na verdade, só nos conheceremos... depois? 
 
     Vontade!... Vontade!... Vontade! 
 Sem dúvida uma de nossas maiores... potências! 
  Todavia, ninguém nunca pensa no poder qu’em todos opera 
    no espaço místico a ser nossas vidas 
      (No qu’ela realmente exerce o seu domínio) 
 
    Consideraria o que a Vida de ti quereria... e o faria? 
 Ou melhor, satisfaria o teu gosto em fazer, em verdade, o que queres? 
   Então, neste caso, existiriam no tempo de cad’um duas vontades... 
     sendo, quem sabe, «antagônicas»? 
 
    Ai, meu Deus! Ai meu Deus! 
     Quem pode dizer na oração e sem hipocrisia... 
            (Eis que novamente pergunto): 
   “Seja feita  a vossa vontade”? 
 Decerto só as aladas almas a que não vivem mais neste mundo 
       Deste mesmo mundo a que a todos convence ser sua vontade 
    mais valiosa que a vontade do Deus... da Vida 
      A vontade de Deus! 
  E quem s’esforça aqui em cumpri-la? 
 
  Oh! Quem digno seria em se afirmar ser dono... de sua vontade? 
      Seja este o seu senhor e provará o gosto da real liberdade 
   E então gozará a harmonia e a paz em su’alma 
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A ti que distraído trafegou nesta terra sem conhecer a si próprio 
 
           A vontade! 
      Sê-la-ia sua descoberta a chave do enigma do viver? 
 Que me respondam os filósofos em nome da Razão 
      Ao que irei ouvi-los 
 
                                          Paulo da Cruz 
 
 
         A VONTADE DENTRO DE UMA ABORDAGEM FILOSÓFICA 
 
 
      “Vontade”! 
 Para o filosofo alemão Schopenhauer, é a essência de todas as coisas! 
   É insaciável! Sempre queremos mais. 
 E quando pensamos não querer nada, a própria “vontade” de viver... 
      ainda existe! 
  Ou seja, ainda existe... um “querer dentro dele”, que nada é mais, 
       nada menos... que a “vontade” 
 
    E o suicida? 
  Há nele também uma “vontade: a de morrer”! 
    Insaciável! 
       O verdadeiro abismo. 
  Essa vontade a quebrar o homem 
 
  Viver a vida inteira buscando algo 
     Nunca conseguindo satisfazer-se plenamente! 
         Eis o fatídico destino humano! 
 
    Para outro filosofo, também alemão, Nietzsche, essa vontade... 
         é necessária pra vida 
 Mas, para amar esse abismo, é preciso ter asas! 
    Eis o sentido da vida: 
      Saber controlar a Vontade 
 Até mesmo transformá-la 
  Da Vontade que passa a ser Vontade de Potência 
  
   O Homem nasceu... para ser mais 
     Sempre mais 
  E essa Vontade oh! é o impulso para o homem deixar de ser rebanho 
     O impulso para o Homem tornar-se o “além-do-homem» 
         O homem autônomo... livre 
    (Ou, que se diria, «liberto») 
 O Homem que pensa por si próprio 
  Acima de toda manipulação e controle que sempre o cerca 
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                              Bruno Chaves 
 
 
 
                          PERGUNTAS PARA ESTUDO 
 
   * O que é a “vontade” na nossa vida? 
   * De onde ela veio? 
   * De que força ela é feita? 
   * Podemos sempre “acreditar” e “confiar” na “vontade”? Ou seja, como sabemos que se ela é verdadeira e melhor para nós? 
   * Boa ou má vontade? O que é uma vontade certa? Como se saber? 
   * A vontade é uma “escolha”? 
   * Você sempre considera as consequências da “vontade”? 
   * Seria traição a si mesmo toda a vez que se renuncia a sua vontade? 
   * Existe essa coisa intitulada por “vontade de Deus”? 
   * Por que fazemos coisas contra a nossa vontade? 
   * Você já percebeu o quanto a nossa vontade “nos faz” e nos define? 
   * Seria a “vontade” a causa de como é tudo? (uma pergunta metafísica) 
   * Como você imaginaria o mundo sem a “vontade”? Seria possível o mundo existir? 
   * O que você tem vontade de fazer... agora? E por que não faz? Por falta de “força de vontade”? (Ou lhe falta motivação e 
coragem?) 
 
 
  FRASES PARA MEDITAR (MAS, SEM A OBRIGAÇÃO DE CONCORDAR) 
 
   “A minha vontade é forte, porém minha disposição de obedecer-lhe é fraca” (Carlos Drummond de Andrade) 
 
   “A força não provém da capacidade física. Provém de uma vontade indomável” (Mahatma Gandhi) 
 
   “O medo de perder tira a vontade de ganhar” (Mussum) 
 
   “A vontade é impotente perante o que está para trás dela. Não poder destruir o tempo, nem a avidez transbordante do tempo, é a 
angústia mais solitária da vontade” (Friedrich Nietzsche) 
 
   “É erro vulgar confundir o desejar com o querer. O desejo mede os obstáculos; a vontade vence-os” (Alexandre Herculano) 
 
   “A vontade de superar um afeto não é, em última análise, senão vontade de um outro ou de vários outros afetos” (Friedrich 
Nietzsche) 
 
   “Mas a ambição do homem é tão grande que, para satisfazer uma vontade presente, não pensa no mal que daí a algum tempo 
pode resultar dela” (Maquiavel) 
 
   “Aos 20 anos, a vontade é soberana; aos 30, o espírito; aos 40, a razão” (Benjamin Franklin) 
 
   “O segredo da força está na vontade” (Giuseppe Mazzini) 
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   “A liberdade não consiste só em seguir a sua própria vontade, mas às vezes também em fugir dela” (Kobo Abe) 
 
   “Os hábitos são a vitória do tempo sobre a vontade” (Michel de Montaigne) 
 
   “Odiarei, se puder, caso contrário amarei, contra a minha vontade” 
(Ovídio) 
 
   “A virtude a que chamamos de boa vontade entre os homens é apenas a virtude dos porcos na pocilga, que dormem juntinhos 
para se aquecer” 
(Henry David Thoreau) 
 
   “Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades...” (Camões) 
 
   “O fanatismo é a única forma de vontade que pode ser incutida nos fracos e nos tímidos” (Friedrich Nietzsche) 
 
   “Vontade: impulso cego, escuro e vigoroso, sem justiça nem sentido” 
(Arthur Schopenhauer) 
 
   “Justificar tragédias como «vontade divina» tira da gente a responsabilidade por nossas escolhas” (Umberto Eco) 
 
   “Eu sou o intervalo entre o meu querer e o que a vontade dos outros fez de mim” (Fernando Pessoa) 
 
   “Qualquer lugar onde alguém está contra a sua vontade é, para este alguém, uma prisão” (Epicteto) 
 
   “Quando o Homem não tem mais em quem jogar a própria culpa diz: «É a vontade de Deus» (Mestre DeRose) 
 
           “A vontade! 
   Pode-se viver sem a vontade, isto é, sem “a vontade de viver”? 
      A vontade! 
 Ah! Se dizes ser d›alma a que pretende se matar, não seria então 
     ... visto qu›ela “queira” ir... par’outro “lugar”? 
     Sendo assim, impossível querer morrer... (totalmente) 
        e não ter, ao mesmo tempo, “vontade de viver” 
   (Quando tal vontade nem é tanto de morrer, mas apenas... 
       da vida... s’esconder 
 
            «A vontade! 
     Uma potência do corpo ou somente d’alma? 
 Mas, e naquel’hora – desesperada - em que o corpo n’água... 
 vede o quanto se debate 
    Pelo qu›está para se afogar (e, assim, morrer) 
 
    Quem, na escuridão de su›angústia se agita nest›hora: 
         O corpo... ou a miserável alma? 
 Ai! Essa mania sempre de querer separar tudo...! 
    Somos corpo... e alma (cad’um de nós) 
 E, destarte, ser a vontade psíquica... e somática 
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      Do contrário, de boa vontade, à morte s’entregaria” 
                                               (Paulo da Cruz e Bruno Chaves) 
 
 
 
                      ****************************** 
 
                               18 de Fevereiro de 2021

Paulo da Cruz e Bruno Chaves
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Maria Eduarda (Singela homenagem)

Que garota incrível, 
ela é indestrutível. 
Sua vontade é mais forte 
que a bala feita de aço. 
 
Que garota incrível, 
ela é eterna. 
Seu amor é mais forte 
que a arma feita de aço. 
 
Que garota incrível, 
recebeu um tiro de ódio 
e sem saber para quem 
disparou um tiro de esperança. 
 
Doou seus órgãos como último desejo 
em clara mensagem de paz. 
Maria que deu vida, 
vida que nos deu Maria. 
 
*Para Maria Eduarda Cavalcanti Romano que, em 2008, 
  aos 14 anos, tornou-se mais uma vítima de assalto 
  no Rio de Janeiro. 
*Dois meses antes de morrer Maria disse aos pais que gostaria de  doar seus órgãos caso algo lhe 
acontecesse. 
*Seu desejo foi realizado pela equipe do Rio Transplantes.

rub levy
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Não tenho desgosto…… de nada!

Não tenho inveja das flores, 
elas têm um meigo aroma e lindas cores; 
mas não têm o perfume de tua pele, 
nem o ébano de teus cabelos; 
talvez se vangloriem por simbolizar 
o nascer de tantos amores; 
mas não suplantam teu beijar, 
nem o conforto que me emprestam teus seios

Suas pétalas relembram os teus lábios 
Perdidos no tempo que nos une. 
Como a lembrança escapa da mente 
Mas jamais do coração ardente… 
 
Não tenho inveja dos oceanos, 
eles podem assombrar e encantar, 
mas são menores que as ondas de nossa paixão 
e não assustam qual a proporção de nosso querer; 
talvez se orgulhem pela grandeza de um poema 
mas não alcança a inspiração do menor 
dentre os versos que descreve você! 
 
Ondas provocantes como a tua sensualidade 
Me invadem na memória, 
No retorno de horas perdidas no 
Teu colo adormecido 
À espera do acalmar… 
 
Não tenho inveja da noite, 
ela é a preferida dos amantes 
mas é suplente em meu coração, 
que vê mais brilho em seu olhar, 
do que numa constelação; 
talvez se ache feliz por ser palco desse grande amor 
mas não assiste o mais lindo espetáculo, 
encenado pela nossa paixão! 
 
Noite de luar, o brilho dos amantes, 
Que nos abençoa constantemente 
O nosso coração… Mesmo distante 
De todas as incertezas… 
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Não tenho inveja da vida, 
ela procria e injeta esperança a cada nascer, 
ao passo que a viajem de nosso amor, 
trilha as linhas do sem fim; 
talvez as belezas da vida suponham 
que alguma inveja de tudo isso eu possa ter; 
mas eu tenho mais do que tudo, 
tenho você... 
 
Cada hora vai continuar 
Com a paixão no meu ser, 
Podes ter tudo e ser tudo. 
Mas não te esqueças que 
Fui teu e serei até morrer 
O nosso tempo… 
 
A vida é quem deve ter inveja de mim!!! 
Por ter-te amado... 
 
Dueto: TCintra e Catherina Sanders

Participação especial da grande amiga, poetisa, parceira, a mais bela Portuguesa que já conheci. 
Catherina Sanders.
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O REI SEM MAJESTADE
(Autor: Tex Rocketann)

.........

O rei se remói

Na dor que cedo lhe dói,

No moinho que por dentro lhe mói,

Com a saudade que corrói.

 

Triste arca

Esse pobre monarca

Com a chance parca

Da mulher que o marca.

 

(E o rei desabafa:)

“Minha vida em gargalo se desencanta...

E tu, de mim, sem pudor gargalhas

Como uma gárgula onde repousam gralhas

Em vertiginosa esculpida garganta.”

 

“Rapunzel,

Tu não és mel,

Tu és mesmo fel...!

Devolve-me o real anel.”

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::

Nove anos de BARBANTE

(Por: Tex Rocketann)

 

Elos que os entusiasmos ligam:

Mas isso é pleonasmo... ou só redundante?
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Fios que, sem marasmo, se interligam:

Cesto de Pão Asmo, trançado de BARBANTE.

 

Circunstante,

Versejante,

Participante,

Tece-se em BARBANTE.

 

Nove anos viajante,

Sol fustigante,

Travessia da aniversariante:

Revista BARBANTE.
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Resenhas
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MENDES, Ronald Beline. Língua e Variação. In: FIORIN, José Luiz (org.). Linguística? Que é isso? 1. ed. 
1. reimpressão. São Paulo: Contexto, 2015. p. 111-135.

A comunidade de fala em foco

Daniel da Rocha Silva1

“Língua e variação” é um dos capítulos do livro “Linguística? Que é isso?”, organizado por José Luiz 
Fiorin, se estende das páginas 111 a 135, de autoria de Ronald Beline Mendes, professor de Sociolinguística 
da Universidade de São Paulo (USP), possui mestrado e doutorado em Linguística pela Universidade de 
Campinas (UNICAMP).

O capítulo ressalta a importância de ter os estudos linguísticos como ciência e o introduz diferenciando 
o gerativismo de Noam Chomsky da Teoria da Variação, de William Labov. O primeiro considera a língua 
como cognição inerente ao ser humano: “Conforme bem descreve Negrão, entende-se que a visão chomskyana 
é biológica, na medida em que sua premissa mais básica é a de que a linguagem é uma faculdade da espécie 
humana” (FIORIN, 2015, p. 112); o segundo diz: “O pensamento laboviano aqui epigrafado deixa entrever 
outra concepção de língua: não biológica, mas social” (idem). Assim, para Mendes (FIORIN, 2015, p. 113) é 
papel do pesquisador: “[...] (socio)linguista, [...] descrever e explicar os significados sociais correlatos a certos 
usos linguísticos”. Dito isto, Ronald Beline Mendes chama a atenção para mudanças fonético/fonológicas que 
acontecem no português brasileiro e cita como exemplo o /-r/ pronunciado em finais de sílabas:

Considerando-se apenas o território brasileiro, são muitas as variantes: a retroflexa 
(frequente em cidades do interior paulista); a aspirada (comum, por exemplo, no Rio 
de Janeiro e em estados do nordeste, do norte e do centro-oeste); a vibrante e o tepe 
(consideradas marcantes na cidade de São Paulo). (FIORIN, 2015, p. 114-115)

As variações linguísticas não se prendem apenas à fonética e fonologia. Acontecem mudanças no 
interior da estrutura da língua, na morfossintaxe. Para tanto, o autor do capítulo exemplifica tal processo 
com o fenômeno do plural numa frase onde o mesmo é engolido pelo falante. Vê-se em Mendes (FIORIN, 
2015, p. 115): “ (1a) Nós (es) tamo (s) tratando de linguística”. Esse encolhimento que ocorre na palavra é 
muito comum na oralidade e condenado na escrita, no entanto, são situações de uso da linguagem que requer 
pesquisas.

Para o sociolinguista, mais especificamente, interessa descrever e explicar as ocorrências de 
todas essas formas e explorar a premissa de que se as diferenças entre elas são, por um lado, 
linguisticamente indiferentes (“formas de dizer a mesma coisa”, nas palavras de Labov), por 
outro são socialmente relevantes. (FIORIN, 2015, p. 116)

Têm-se, no decorrer do capítulo, tantos outros exemplos que remetem o leitor à oralidade de um falante 
com traços linguísticos de comunidade de fala: do rural, dos menos escolarizados, dos menos familiarizados 
com a norma padrão da língua portuguesa. Para tal, tem-se como embasamento teórico a pesquisa desenvolvida 
por William Labov realizada em três lojas de departamentos de Nova York. Por conseguinte, traz resultados 
de pesquisas acerca do /-r/ na cidade de São Paulo, onde foi averiguado na oralidade de falantes nativos e de 
regiões periféricas concluindo que: “[...] a pronúncia retroflexa é relativamente mais frequente na fala dos 
1  Graduado em Letras Vernáculas (FISE). Mestrando em Estudos Linguísticos (UFS). Professor da rede mu-
nicipal de ensino de Pão de Açúcar – AL. E-mail: danieldarochasilva@gmail.com. 
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paulistanos que vivem nas regiões mais periféricas” (FIORIN, 2015, p. 126). Ainda, faz uma amostra do 
mesmo acontecimento com falantes imigrantes. Nas considerações finais ressalta que: “[...] não se separa 
uma língua de uma comunidade de falantes” (FIORIN, 2015, p. 132).

No âmbito da pesquisa sociolinguística, principalmente após os estudos de Labov, se faz necessário 
a apresentação de uma comunidade de fala. Esta, sempre dotada de variações linguísticas que permitem ao 
pesquisador compreender as especificidades encontradas no interior da estrutura da língua e na oralidade 
durante o ato da fala. Porém, muitas conclusões destas pesquisas recaem sobre a desigualdade social como 
sendo a principal responsável pelo distanciamento da linguagem existente nessas comunidades de fala do 
dito padrão existente na língua. Com isso, tem-se percebido a falta de “algo novo” como resultado dessas 
investigações, o “novo” está pairando apenas em dados estatísticos através de porcentagens. É fato que a 
desigualdade social, em um país tão desigual, viesse a tornar-se referência em investigações sociolinguísticas. 
Vê-se, também, que há uma abordagem exaustiva quanto às características fonético/fonológicas, deixando 
assim a sociolinguística resumida nesses dois traços supracitados. Contudo, se o próprio nome da ciência 
aqui em foco é sugestivo, permite-se entender porque as classes sociais tornaram-se objetos de estudos de 
pesquisadores, mas que seja mais abrangente. Do contrário, as letras se perderão em meio aos números.
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Barbantinha
Especial escrito por crianças
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Carta aos pequenos e pequenas
leitores(as)

Querida criança, estamos bastante felizes por ter você aqui! A Barbantinha 
tem como objetivo estimular a leitura, a escrita, o desenho e a criatividade. 
Todo mundo pode tornar-se um artista! É só pegar um lápis e um papel e 
soltar a imaginação! Vamos lá?! 

O nosso desejo é o de recebermos muitas colaborações de crianças do 
mundo inteiro que queiram mostrar os textos que escrevem e suas pinturas 
e desenhos. Por isso, pedimos aos pais, às mães, responsáveis, professores 
e professoras que incentivem suas crianças na arte da escrita e do desenho, 
para que possam compartilhar conosco dessa alegria. 

A Barbantinha foi presenteada nesta edição com a imagem de capa de 
Lavínia Vitória com apenas dois anos de idade além de duas ilustrações de 
sua autoria. Agradecemos à Lavínia e a sua mamãe por nos proporcionarem 
esta alegria. 

Venham, meninos e meninas brincarem de ser barbantes junto conosco! 

Um abraço, 

As editoras.
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Poemas
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Quinteto não sei o que...

Em um belo dia, Bianca teve a ideia 
de brincar de super heróis 
e a turma gostou.

Então eles pegaram cortinas, 
Toalhas, glitter e tesoura
E fizeram suas fantasias. 
Ficaram lindas

Então elas imaginaram que estavam na selva.
Viram um casal dormindo que esqueceram de apagar a fogueira
O fogo estava se alastrando e indo em direção da toca do tatu

Ananda disse: Eu sou a LIGEIRINHA, a mais rápida do mundo.
Christini disse: Eu sou a FORTALEZA, a mais forte.
Bruno Disse: Eu sou o VOADOR, voo como ninguém.

Gustavo disse:  Eu sou o FORÇA na CABEÇA, o mais inteligente
Bianca disse: Eu sou a União. Deixo minha equipe sempre unida
Nas brigas de LIGEIRINHA e FORTALEZA

A toca estava com filhotes
O Quinteto salvou a mamãe tatu 
e seus filhotes e tudo ficou bem

Alani Aurélio/09 anos - RJ
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Brisa

Minha amiga tem quatro patas

Minha amiga e bem pequena

Logo ela crescerá

Mais rápido que o tempo

O início de uma caminhada juntas

Uma trilha ainda não percorrida

Uma vida que cuidarei

Com grande amor e alegria

Será minha amiga pra sempre

Não importa o tempo

Não importa o trabalho

Não importa o momento

Quando vi minha amiga

Meu coração palpitou

Senti uma grande alegria

E uma pontada de amor

O sonho que eu tinha quando criança

Está se tornando real

Meus pais demoraram a entender

Esse sonho de criança tão normal

Esperei durante sete anos

Esse grande momento chegar

Mas valeu a pena a espera

Porque a ela que meu amor vou dar

Monaliza Previato
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Contos
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Rodolfo, o alienígena

Mariana Dozzi 

(14 anos, São Paulo/Brasília)

Em um universo muito distante, existia uma espaçonave, onde vivia uma comunidade de alienígenas. 
E lá eles eram muito curiosos, e estavam estudando os outros planetas. No meio dos estudos descobriram o 
planeta terra, e resolveram mandar vários pesquisadores para se espalhar pela terra.

Um deles era o Rodolfo. Ele era um quase adulto, com mais ou menos 1090 anos. Pela idade dele, 
resolveram mandá-lo para o Rio de Janeiro.

Quando ele chegou lá, ficou maravilhado com tamanha beleza da cidade, com a cor do mar, com as 
luzes, tudo isso era novo para ele que nunca havia saído de sua nave.

Logo na segunda-feira já foi à escola, disfarçado de humano, é claro, lá usou seu nome Rodolfo mesmo. 
Durante as aulas ia fazendo anotações de como aqueles adolescentes agiam. Ele queria saber qual era a idade 
deles, o que eles faziam fora da escola e tudo isso. Então, Rodolfo resolveu fazer alguns amigos.

Depois de um mês no Rio de Janeiro, Rodolfo tinha vários amigos, e já havia descoberto muito sobre 
a terra e os terráqueos. E ele não aguentava mais esconder de seus amigos que ele não era um humano. Então 
chamou seus melhores amigos, e mostrou-lhes quem realmente era. Seus amigos quase não acreditaram, 
achando que era uma fantasia, até tocarem sua verdadeira pele, verde e seca. Tempos depois de haver se 
revelado, sua comunidade ficou sabendo através de câmeras, e o tiraram da terra no mesmo instante. 

Rodolfo estava muito triste, não comia, não dormia, muito menos levantava da cama. Sua comunidade 
então percebeu que Rodolfo precisava voltar para o Rio de Janeiro. Concederam-lhe sua forma humana 
novamente, e mandaram ele de volta para terra, onde moraria para sempre, e conviveria com seus amigo, e 
seria feliz.
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Ilustrações
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Ilustração de 
Anita Rebelo - 14 anos

Brasília
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Ilustração de
Anitta Barroso - 14 anos

Brasília



 

 REVISTA BARBANTE - 190

Ilustração de
Flora Sacramento - 14 anos

Brasília
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Ilustração de
Helena Barreto -14 anos

Brasília
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Ilustração de
Nina Rosa - 14 anos

Aracaju
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Ilustração de
Raquel Lima - 07 anos

Natal
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Ilustração de
Raquel Lima - 07 anos

Natal
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Ilustração de
Raquel Lima - 07 anos

Natal
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Ilustração de
Helena Estrella - 14 anos 

(Brasília)
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A revista Barbante agradece a todos os colabodores que 
ajudam a construí-la ao longo desses nove anos.
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Dossiê
ALAMP

“Fotopoemas Deus
e sua criação - série II”
30 de janeiro de 2021
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Editorial
A ALAMP - Associação Literária e Artística de Mulheres Potiguares, 
vem mais uma vez nesse finalzinho de ano abrilhantar as páginas da 

revista Barbante.
Com o projeto “Deus e sua criação - Série II” e mostra “A natureza e 

a poesia saúdam 2021” desenvolvido pela sua presidenta, a professora 
e poeta Flauzineide Moura e a fotógrafa Silvania Campelo trazem 

fotopoemas belíssimos de mulheres potiguares.
Não falta arte na ALAMP. Sobra! Cada uma das suas artistas tem o seu 

jeito único de produzir a sua arte inspiradas pelas musas do filósofo 
Platão.

O público leitor da nossa revista só tem a ganhar com a poesia dessas 
mulheres seja em imagens ou em textos.

Agradecemos a parceria de sempre à nossa presidenta Flauzineide 
Moura e a todas as artistas potiguares que formam essa tão bela e 

ímpar associação que leva o Rio Grande do Norte ao mais alto degrau 
da poesia feminina.

A editora,

Danda Trajano
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SILVANIA CAMPELO

Antonia Silvania Gomes Campelo Teixeira, nasceu no Sítio Caroba em Severiano Melo, Rio 
Grande do Norte. É filha de Antonia Gomes Campelo (MIMOSA) e de Francisco Valdir 

Gomes de Holanda (in memorian). Casada com Antonio, mãe de Diogo Felipe e de Pedro 
Rafael. É artesã, dona de casa, pedagoga, fotógrafa e escritora. Quando criança seus avôs Miro 

e Pedro juntos ao seu pai, a introduziram ao mundo da contação de histórias e da literatura 
de cordel. Isso contribuiu significativamente para sua alfabetização e despertar o desejo de 

um dia ser escritora. Fazendo uma viajem de volta ao mundo da infância aterrissa no Quintal 
Mimoso, onde encontra suas memórias. Essas trazem sons, cores, formas, aromas, sonhos e 
magia que aliadas à imaginação, abrem caminhos para escrever e ilustrar histórias e contos 

que possibilitem contribuir com o desenvolvimento de atividades pedagógicas lúdicas e inclu-
sivas.  Bisneta, neta e filha de artesãos, ama tudo o que tem a ver com trabalhos manuais.  Daí, 
as técnicas mistas usadas em suas ilustrações (pintura em tecido, bordados, fuxicos, recortes 

e colagens com tecido e papel). Apaixonada por fotografia, a natureza a fascina e inspira a 
fotografar. Gosta de observar e registrar o comportamento de pássaros, besouros, borboletas, 
lagartas e outros animais. Tem um olhar sensível para o sol, o mar, flores.... Tendo guardado 
o que escreve e ilustra, o incentivo do marido e dos filhos fora imprescindível para publicar 

os cordéis: QUINTAL MIMOSO com exposição fotográfica apresentando os personagens da 
obra; LEMBRANÇAS DO SERTÃO e DETALHES DE UMA VIDA: 50 ANOS DE SANDRA 
HOLANDA e poemas na Revista Barbante. É membra da Estação do Cordel e da ALAMP - 

Associação Literária e Artística de Mulheres Potiguares.
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VEM!
 SER BARBANTE 

TAMBÉM!




