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Palavras aos leitores e às leitoras
Esta edição que se apresenta, da Revista Barbante n.º 36, é inteiramente dedicada ao tema
da AMAZÔNIA, aos seus imaginários, travessias e muitas outras perspectivas em diálogo.
Quando abrimos a chamada, não pensávamos ter tantas participações (e tão generosas!) dos
nossos autores, aos quais sinceramente agradecemos pela dedicação, atenção e qualidade
inequívoca dos trabalhos enviados. A Amazônia continua a ser, ainda hoje, um espaço
misterioso e profundamente ignorado, pelos vários brasis afora e pelo mundo. Somos, ainda,
nomeados pela “imensidão” amazônica, a qual compreende regiões com culturas tão distintas
como o Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte
do Maranhão.
Tentámos, neste número especial, dar voz aos autores de várias regiões do Brasil, pelo que
recebemos contribuições do Amapá, Pará, Sergipe, Rio de Janeiro, São Paulo. Interessadamente
lemos textos em formato de poesia, artigos, acrósticos, contos, imagens e fotografias que
versam sobre as regiões amazônicas.
Queremos agradecer às editoras da Revista, professoras Christina Bielinski Ramalho e
Rosângela Trajano, a oportunidade de organizarmos este número, debaixo de um momento
tenso de pandemia, rodeado de incertezas. Dirigimos ainda um agradecimento especial aos
colegas e alunos da Universidade Federal do Amapá e da Universidade Federal de Sergipe, que
tão generosamente enviaram contribuições de artigos, poemas e contos logo que a chamada
da Revista foi divulgada. O nosso bem-haja a todas e todos vocês! Desejamos boa leitura e
contamos com futuras contribuições.
Os organizadores do número:
Fernanda Santos (Universidade Federal do Amapá)
Rafael Senra Coelho (Universidade Federal do Amapá)
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DONA EZITA E A TÊNUE RELAÇÃO ARTÍSTICA DE UMA ARTE NAÏF NA AMAZÔNIA
ORIENTAL

Airton Souza de Oliveira1
Alixandre Santos Filho2
RESUMO: O objetivo desse estudo é abordar questões centradas nas relações tênues de uma leitura analítica a respeito
da arte naïf ou naïve presente nas regiões do sul e sudeste do Pará, que é parte da região compreendida como Amazônia
Oriental, centrando, sobretudo, na análise de cinco obras da artista plástica Ezita Machado. Além do mais, serão abordadas
as relações discursivas e contextuais que buscam externar e problematizar as condições sócias históricas das mulheres
versus mundo e, para, além disso, serão destacadas outras características estéticas presente nas obras, que em parte,
marcam esta produção como uma obra aberta para com a diversidade estética. Propondo assim enfatizar a presença de
uma arte naïf nas regiões do sul e sudeste do Pará e, contribuindo para uma reflexão a respeito da produção artística de
Dona Ezita. Para isso, o diálogo teórico parte de estudiosos como: Santos Filho (2017), Ardies (2006); Freitas (2011);
Ayerbe (2015); Hauser (1998), entre outros.

PALAVRAS – CHAVE: Dona Ezita; Artes Plásticas; Arte Naïf e Artes Plásticas na Amazônia Oriental.
1. INTRODUÇÃO
A artista plástica Ezita Machado, a Dona Ezita, ou Dona Z é uma das pioneiras nas regiões do sul e
sudeste do Pará, desde quando aportou por essas regiões por volta da década de 1980, sobretudo, em Marabá,
na produção de trabalhos artísticos possuidores de uma diversidade estética e, por essa condição é possível
empreender uma análise conceitual ligada à arte naïf3, ou arte naïve, como passou a ser denominada essa
estética no Brasil a partir de meados do século XX, quando cada vez mais essa expressão artística foi galgando
evidência, principalmente ao que concernem as estâncias fundamentais de validações da arte, entre elas: os
galeristas, os colecionadores, entre outras instâncias e, que passaram a atribuir determinados reconhecimentos
e valores a estética naïf, sobretudo, partindo de artistas consagrados, de galerias e de muitos críticos de artes.
Para tanto, para compor o corpus de análise desse estudo foram selecionadas cinco obras da artista
plástica Dona Ezita, todas pertencentes à sua fase final da produção artística, já que a mesma, por problemas
de saúde, encontra-se impossibilitada de continuar pintando. Vale lembrar que parte das obras analisadas
pertence a colecionadores e, foram incluídas aqui fotografias das obras, do acervo pessoal de Ezita Machado.
1 Mestre em Letras, pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará – UNIFESSPA e Doutorando em
Comunicação, Cultura e Amazônia, pela Universidade Federal do Pará.
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7472690533459967
Identificação Orcid: https://orcid.org/0000-0002-9024-0715
2 Professor e Pesquisador na Faculdade de Artes Visuais/UNIFESSPA, leciona no Programa de Mestrado em Letras – POSLET e
Programa de Pós-Graduação em Dinâmicas Territoriais e Sociedade Amazônica – PDTSA.
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/7245793164008684

3 Acredita-se que o termo naïf foi utilizado pela primeira vez no fim do século XIX para qualificar a obra do
artista Henri Rousseau. Assim, a arte Naïf recebeu, por muitos anos, diversas denominações, entre as quais
é possível destacarmos: arte do primitivismo, arte ingênua, arte rústica, arte espontânea, arte periférica, arte
incomum. Todas essas designações possuem cargas semânticas que comportam as variadas implicações que a
arte naïf foi recebendo ao longo de sua história, enquanto expressão artística.
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Assim, o objetivo central desse artigo é abordar as diversas características estéticas da arte naïf presente
na produção artística de Dona Ezita, além disso, enfatizar as relações históricas discursivas ligadas à figura
feminina, a partir de uma intrínseca relação entre a natureza e o nu e, sobretudo, os principais pontos que
marcam, sobremaneira, uma espécie de ruptura com a estética naïf presente nas obras. Para com isso seja
possível traçarmos um estudo analítico que venha contribuir para as reflexões em torno da produção artística
de Dona Ezita e a presença de uma arte naïf na Amazônia Oriental.
Pois, através desse trabalho, traçamos um panorama importante das contribuições artísticas de Dona
Ezita, especialmente ligadas às diversas características de uma iconografia visual a partir da concepção de
uma Amazônia Oriental. E, nesse intuito buscaremos responder questões como estas: Que características da
estética naïf estão presentes na obra de Dona Ezita? Quais os pontos de ruptura presente em sua obra em
relação à arte naïf? Como estão relacionadas às questões discursivas e a relação da nudez em sua obra? Quais
características marcam a iconográfica visual de uma Amazônia Oriental na obra dessa artista? Entre outras
importantes questões.
Desse modo, os estudos empreendidos por Freitas (2011), que aborda de maneira sistemática os
conceitos, as características e analisa diversas obras produzidas por artistas paulistas ligados a pintura naïve,
vem corroborar significativamente, dentro do quadro teórico, com as reflexões em torno da arte naïf para
com esse estudo e também as questões ligadas ao que Santo Filho (2017) enfatiza em torno da concepção
contextura interdisciplinária, marcando assim uma abertura estética e conceitual no cerne da produção de
Dona Ezita. Além disso, citaremos, entre outros, Ardies (2006), Ayerbe (2015); Hauser (1998), que são de
extrema importância para compreendemos à obra de Dona Ezita, possuidora de uma estética aberta a outras
interpretações teóricas.
2. OS PROCEDIMENTOS E CARACTERÍSTICAS DE UMA ARTE NAÏF OU NAÏVE
A estética naïf desde o seu surgimento, sobretudo a partir da obra produzida pelo francês Henri
Rousseua4 foi concebida, principalmente, por suas peculiares características, possuidora de uma gênese ligada
à simplicidade, ao experimental, o autodidatismo e, com designações que a ligava a chamada arte popular.
Assim, para diversos críticos de artes, muitas dessas qualificações carregaram sentimentos revertidos pelo
pejorativismo, enquanto, que para outros críticos são meramente o retorno ao natural e a natureza dos seres
humanos e sua relação com a vida.
No entanto, faz-se necessário enfatizar que o próprio termo naïf, o mais conhecido entre todos os
demais, já perpassou por alguns processos de significações, que foi desde uma compreensão ingênua de arte,
para alguns críticos, até mesmo galgar o reconhecimento como sendo uma expressão artística e todo um estilo
que buscou romper com o clássico, o academicismo e a rigidez de se fazer arte.
O que não se pode negar é que todas essas denominações atribuídas à arte naïf estiveram diretamente
ligadas ao processo ora de valorização ora de desvalorização ao que concerne esse estilo artístico, ou seja,
pela ideia central de estabelecer, ao mesmo tempo em que buscavam demarcar os espaços entre arte erudita,
possuidora de um determinado valor estético e, também mercadológico e, a arte popular, revestida de uma
4 Henri Rousseau é o nome artístico de Henri-Julien-Félix Rousseau - nasceu em Laval, em 21 de maio de 1844
e faleceu em Paris, no dia 02 de setembro de 1910. Esse artista ficou conhecido ela apelido de douanier, que
significa aduaneiro, pois o mesmo trabalhou em uma alfândega, como inspetor. No entanto sua obra marca o
que os críticos alguns anos depois de seu aparecimento passaram a denominar de arte naïf , sobretudo por possuir
o carácter autodidata, resultado da inexistência de formação acadêmica no campo artístico, pela tonalidade e a
aparente simplicidade presente nas obras e principalmente pelo uso das cores fortes em suas pinturas.
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espécie de valor menor, onde a arte naïf estaria mais ligada a esta última categorização. Pois, para Ardies
(2005, p.06),
definir a arte naïf não é tarefa simples. Cada crítico de arte e, a rigor, cada pessoa tem a sua visão de
abrangência deste estilo.
Basicamente os pintores naïfs dispensam a orientação acadêmica e, movidos por impulso e vontade vital,
estão convencidos que possuem talento especial para pintar as suas experiências de vida. Apresentam
quadros inéditos, às vezes, sem perspicaz perspectiva e simetria.

Como vimos, há uma complexidade residual dentro da estética naïf que a torna cada vez mais uma arte
aberta, fazendo com que a essa estética e todos os seus intrínsecos valores não sejam meramente compreendidos
e postulados como simplesmente uma arte popular. Conforme veremos, as características da estética e o estilo
naïf rompe toda uma estrutura histórica e basilar centrada na arte produzida a partir das normas academicista
e das formações canônicas de se fazer arte.
Porém, cada vez mais a arte naïf, ou naïve, como destacamos, ao buscar romper com o formalismo
de uma arte clássica e academicista, trouxe para o campo das artes outras possíveis relações estéticas e
conceituais, sobretudo, na pintura e convergiu para dentro das representações temáticas, a princípio encarada
como simples, toda uma complexidade temática, com obras possuidoras de relevantes profundidades a partir
do estabelecimento de relações históricas e principalmente culturais, ao enfatizar, em grande parte, temáticas
ligadas, principalmente, às relações do homem/ser humano e o mundo, geralmente optando pela representação
temática da natureza.
Uma das estudiosas da arte naïf no Brasil, a pesquisadora Maria Helena Freitas (2011), ao enfatizar a
questão em torno do início de problematizações do cânone artística, destaca a importância do surgimento de
diversos movimentos artísticos, entre eles o Simbolismo, iniciado por volta de 1886; o Fauvismo, que surgiu
em Paris e foi um rápido movimento; o Cubismo, que privilegiou as formas e fragmentou os objetos e o
Expressionismo e, que segundo ela:
todos estes movimentos tinham como objetivo comum rejeitar os cânones oficiais da arte acadêmica,
criando uma nova forma de expressão e características diferentes em cada movimento. Todos estes
movimentos tinham em comum a luta contra a forma clássica de se expressar, a busca da modernidade
de expressão através de uma nova visão sobre a arte e também o fato de que todos eles ocorreram no
final do século XIX e começo do XX, sobretudo em sua primeira década. (FREITAS, 2011, p. 24).

Conforme enfatiza Freitas (2011), o Simbolismo, o Fauvismo, o Cubismo, o Expressionismo e outras
correntes estéticas da arte buscavam, assim como a arte naïf, conscientemente a partir das obras de Henri
Rousseau, romper com o pragmatismo ligado a todas as regras academicista de validação e produção de arte,
que por muitos anos passou a influenciar diretamente obras e artistas. Foram essas estéticas, para Freitas
(2011), que buscaram, principalmente, romper com os denominados cânones oficiais, que sempre privilegiou
artes possuidoras de características provenientes da academia.
De certa forma, estudados a fundo todos esses movimentos artísticos que surgiram, em parte, para
problematizar questões em torno do cânone artístico e também contra a rigidez e o academismo na arte, será
possível verificarmos suas intrínsecas relações com a arte naïf, como por exemplo, em semelhança ao Cubismo,
que busca fragmentar o real e toda a sua intensidade de representação dos objetos ou o Expressionismo, que
trouxe à tona em suas obras as relações das fortes emoções dos artistas. Não que a arte naïf tenha surgido a
partir desses movimentos artísticos, mas, como enfatiza Freitas (2011, p. 24), “o aparecimento de elementos
primitivos na arte moderna não veio repentinamente. Havia certa tendência nos artistas ditos “modernos”
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em que o modo de expressão artística deveria ser puro, original.” Ou seja, a busca incessante pelo ato de
romper com as formas clássicas das representações, que é em si mesmo parte de uma das características mais
importante da arte naïf.
Diante de todos os estudos empreendidos a respeito da arte naïf elaboramos um quadro demonstrativo
abaixo (quadro 01) contendo as principais características ligadas à estética naïf. Vale lembrar que esse quadro
demonstrativo (quadro 01) foi elaborado por nós e, não exclusivamente retirado dos estudos empreendidos por
Freitas (2011), a partir de sua pesquisa pioneira no Brasil a respeito da arte naïf:
Quadro 01. Quadro demonstrativo que traz as principais características da arte naïf. Elaborado por nós a
partir de um amplo estudo sobre a estética naïf

Características da Arte Naïf
• Representação da natureza em seu
estado puro ou selvagem.
•

Estrutura Bidimensional.

•

Nem sempre prima pelo uso de
perspectiva.

•

Exagero e deformação das
representações.
Relação com o Simbolismo
ao escapar à realidade e ao

•

Características da Arte Naïf
Relação com o cubismo, ao facetar,
por exemplos, os rostos, ou mesmo
os elementos da natureza.
• Enorme abrangência das temáticas
e de gêneros: festas, paisagens,
retratos, natureza morta etc.
• Semelhança com o desenho infantil
no que concerne a representação da
figura humana.
• Uso de tonalidades com tendência
quase sempre à cor pura.
• Os problemas de composição e de
distribuição das figuras no espaço
•

racionalismo.
•

Obras quase sempre narrativas.

•

•

A obra é realizada de maneira
espontânea.

•

são de certa forma, disfarçadas
através de um estilo facetado.
Os contornos são nítidos devido
ao uso de tonalidades diferentes e
fortes.
Autodidatismo por parte dos
artistas naïfs.

FONTE. Quadro demonstrativo elaborado por nós a partir de um amplo estudo sobre a estética naïf

Vale ressaltar que a técnica naïf apresenta outras características para além das citadas no quadro
demonstrativo acima. No entanto, é de consenso de todos os teóricos que estudam a estética naïf, ao se tratar
das características desse estilo, que servem basicamente para designar determinadas obras ligadas ao estilo
naïf, deve-se levar em consideração a relação histórica que teve as obras produzidas pelo artista francês Henri
Rousseau (1844 – 1910), pois foi inicialmente de observações de suas obras que diversas características da
arte naïf foram definidas.
Em suma, aqui estão representadas as principais características que contribuem para definir, em parte,
a estética naïf, ou naïve e, todo o seu processo histórico que buscou de toda forma uma espécie de rompimento
com o cânone acadêmico nas artes.
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3. DONA EZITA E A TÊNEU RELAÇÃO DE UMA ARTE NAÏF NA AMAZÔNIA ORIENTAL
Predomina nessa fase atual, mas não exclusivamente, na expressão artística de Dona Ezita, ou Dona
Z, como prefere ser chamada a artista plástica Ezita Silva Machado, dois dos mais emblemáticos signos
representacionais dentro da produção histórica das artes plásticas, que são eles: a predominância da
representação da nudez e uma intensa presença de elementos da natureza, no caso desse último, vale ressaltar,
não como meras paisagens ou elementos representacionais ocasionais, pois, tudo isso está intrinsicamente
aliado a alguns propósitos, conforme será possível verificarmos ao longo desse artigo, ao passo que estão em
si mesmos revertidos por diversas intencionalidades sócias históricas, a qual a artista propõe como possíveis
espaços discursivos e reflexivos dentro de sua produção artística.
Entre tantas propostas discursivas e reflexivas que a produção artística de Ezita Machado pode suscitar,
estão à latência de temáticas que convergem diretamente e, ao mesmo instante, para fatos históricos, culturais
e sociais, sobretudo centrados nas condições históricas, sociais, culturais, políticas, intelectuais entre
outras questões, ligadas principalmente às mulheres e todas as problemáticas a que elas foram submetidas,
historicamente. Direcionando assim toda uma parte estética de suas obras aqui estudadas, centrando-as, ao
que concerne aos questionamentos e problematizações das relações: mulheres versus mundo, para com isso
escancarar os valores que foram postos e acabaram por reverberar ao longo do tempo, colocando as mulheres
sempre em posições de subjugadas, ou mesmo dentro dos prognósticos da subalternidade.
Assim, para compreendermos melhor algumas das mais distintas questões que circundam a produção
artística de Dona Ezita faz-se necessário inicialmente destacar, por exemplo, que as obras dessa artista plástica
quando foram e são expostas em exposições, seja em individuais ou coletivas, são exibidas sempre fora de
molduras, pois, ao optar por não expor obras emolduradas a artista plástica traz a lume implicações diretamente
ligadas aos objetivos e problematizações que são desde esse gesto, parte das propostas artísticas de Dona Z.
Para além desse importante detalhe, Dona Z faz convergir, perceptivelmente, em suas obras, fatores
históricos e sociais para marcar, ao mesmo instante que visa problematizar, uma busca de intensificar temáticas
ligadas à liberdade e aos valores das mulheres e suas relações exteriores com o mundo, partindo inicialmente
de sua própria experiência de vida, vivendo, enquanto mulher, dentro de uma sociedade formada a partir
de um predominante patriarcalismo. Essas são, em partes, algumas das marcas subjacentes que permeiam
essa última fase da produção artística de Dona Ezita e suas relações artísticas estabelecidas com o mundo,
acabando por culminar, também em parte, em uma arte que apresenta aparentes resquícios com características
expressivamente oriundas do período da corrente estética chamada de romantismo, que remonta desde a
segunda? metade do século XVIII, aos quais podemos destacar pelo menos algumas, entre elas: a forte presença
de paisagens e de elementos da natureza, como animais, por exemplo, compondo significativamente as obras
e, sobretudo, um sentimento revertido pelo espírito rebelde e ao mesmo instante revolucionário. Pois, as
temáticas propostas a partir das leituras analíticas nas obras aqui analisadas de Dona Z já apontam diretamente
para essa característica, entre as quais podemos destacar, por exemplo, um novo olhar para o mundo e as
relações históricas e principalmente uma maior liberdade na criação artística e na própria composição temática
das obras e a complexidade dessa relação.
Nesse sentido, é imprescindível ressaltar que as cinco obras de Dona Z, aqui analisadas, constroem uma
linguagem pictórica, mesmo que as temáticas presentes apontem para a condição polidiscursiva, em torno das
composições imagéticas e do todo implícito implicando nos discursos presentes é, ainda possível relacionar
uma preponderante marca apontando para uma latente monodiscursividade em torno da figura feminina.
No entanto, faz-se necessário ressaltar o que enfatiza Santos Filho (2017),
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Ezita Machado es pintora que transita por la contextura interdisciplinaria, trae em su discurso estético
visual la conexión com la figura femenina, signo emergente de la cultura amazónica como um elemento
ambivalente e inconmensurable existente em la narrativa de lo diferente, cuya interactividade circula
dentro del tempo corto del discurso de la minoria. (2017, p. 77).

Assim, para Santos Filho (2017) Dona Ezita possui uma obra marcadamente aberta, pois há na produção
dessa artista a evidência de uma presença contextual interdisciplinar dentro de seus discursos estéticos visuais,
o que significa enfatizar que é impossível enquadrar a obra de Dona Ezita dentro de uma única corrente
estética. Pois, conforme veremos, a artista rompe com padrões estabelecidos dentro de determinadas estéticas
conceituais, até mesmo com a arte naïf. Indo além do enquadramento exclusivista de qualquer estética que
reivindique sua obra.
Ezita Machado marca de várias maneiras as relações discursivas e estéticas dentro de suas obras, um
exemplo é a ausência de títulos nas obras que é, em parte, outra maneira de problematizar e deixar em aberto
às relações artista, público, obra e interação, marcando assim uma espécie de interatividade histórica a revestir
ainda mais o imaginário para com as suas obras. Chame a citação da imagem
Imagem 01 – Dona Z. Sem título. Sem Data. Pintura Óleo sobre tela - Acervo Pessoal da Artista

Fonte: Fotografia a partir do Acervo Pessoal da Artista Plástica Dona Ezita

A imagem 01 é uma das obras produzidas por Dona Ezita e nela é possível percebemos uma mulher
nua, cabelos ao vento, uma onça pintada e diversos elementos paisagísticos, entre os quais um vaso com flores.
Essa obra compõe parte da gênese artística, tematicamente falando, das obras dessa fase final da produção de
Dona Ezita, principalmente a forte presença pictórica de mulheres nuas e a representação de vários elementos
da natureza, entre os quais animais, em sua maioria, selvagens, plantas, árvores, etc.
Ao que concerne aos elementos de uma arte naïf presentes nas obras de Dona Ezita, muitas são as
características que predominantemente traçam um intenso diálogo visivelmente ligadas a outras correntes
conceituais da arte, entre os quais é possível vermos, por exemplo, ao nos depararmos com uma obra semelhante
a esta representada na Imagem 01, marcas sutis de uma presença da antiga arte egípcia, que estão, conforme
será possível observarmos, presente nas diversas obras, aqui analisadas. E, que marcas são estas? Partindo
dos estudos empreendidos por Gombrich (1979), podemos destacar pelos menos cinco dessas características,
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que são elas: não são fieis à realidade representacional; a representação da figura parte de seu ângulo mais
característico; o olho está fixado na vista lateral; a cabeça é representada de perfil; o contorno do corpo
parece, assim, como na arte egípcia, partir do dedão para cima, entre outras. Segundo Gombrich (1979,
p.34), para os artistas egípcios, “o que mais importava não era a boniteza, mas a inteireza”. Porém, nas obras
de Dona Ezita a inteireza são as problematizações discursivas em torno das condições das mulheres.
Ainda em relação à obra representada na imagem 01 quando a artista põe uma mulher sentada sobre
o que supostamente pode ser considerada, pelas proximidades das características, a uma onça pintada e, que
é um dos animais selvagens, Dona Ezita busca romper, por exemplo, com o senso comum e ideário patriarcal
em que as mulheres foram historicamente incluídas dentro do prognóstico do chamado sexo. Assim, a artista
conjuga um discurso visual na tentativa de refazer outros discursos sobre um discurso aparente e que foi sendo
fixado como verdade ao longo do tempo e da própria história.
Já em relação às características de uma arte naïf, visivelmente presentes na produção artística de Dona
Z, faz-se necessário destacar que ao mesmo tempo em que a artista traz a lume marcas de uma arte naïf ela
vai rompendo com outras fortes características ligadas à estética da própria arte naïf. Em termos gerais, ao
construir essa gênese dentro de sua obra, Dona Ezita abre-a para outras possibilidades conceituais dentro
de sua produção artística. Pois, ao mesmo tempo em que temos uma aparente simplicidade e uma possível
liberdade representacional nas obras, a artista mescla essas condições com realidades discursivas e complexas
de fatos históricos, sobretudo, problematizando e questionando, por exemplo, determinadas condições sócios
históricas das mulheres, o que representa dentro do conceito de arte naïf, uma espécie de rompimento, já
que segundo os teóricos dessa área, a arte naïf prima, entre outras coisas, por representações pictóricas mais
próximas das irrealidades dos fatos.
Ainda em relação à obra representada na imagem 01 faz-se necessário enfatizar que a artista, rompe
com outra característica da arte naïf, que é a chamada ausência de perspectiva, pois, analisando mais
detalhadamente algumas das obras aqui estudadas, será possível verificarmos que os elementos representados,
seja ele da natureza ou humano, estão dispostos como que dentro de uma regulação da composição, ou seja,
mesmo não sendo as regras de perspectivas iguais as que vieram desde o renascimento, é perceptível, no
entanto, que Dona Ezita, substancialmente, parece preservar as aparentes proporções naturais das coisas e dos
seres presentes em suas obras, mesmo que supostamente estão todos a fazerem parte de um mesmo plano, isso
aponta, sem sobra de dúvida, para uma relação muito próxima do que venha a ser as marcas de uma presente
perspectiva.
Na obra da imagem 02 é possível verificarmos uma das características mais preponderante de uma
arte naïf presente nas obras de Dona Z, que está ligada diretamente em relação ao uso das cores. Uma vez
que, este uso, dentro da relação conceitual de uma arte naïf, vem sempre marcado pelo caráter de um colorido
exuberante, ao passo que as cores trazem à tona todo o trabalho artístico revestido pela aplicabilidade das
pinceladas com cores muito fortes e, aparentemente disformes umas das outras, marcando assim uma espécie
de delineamento entre elas. Assim, dentro dessa perspectiva, uma das mais subjacentes características da arte
naïf nas obras de Dona Ezita, aqui analisadas, estão diretamente centradas nas aplicações de cores chocantes,
vivas, notáveis e exuberantes, conforme já destacamos.
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Imagem 02 - Dona Z. Sem título. Sem Data. Pintura Óleo sobre tela - Acervo colecionador

Fonte: Fotografia do Acervo Pessoal da Artista Plástica Dona Ezita. Obra do Acervo de Colecionador

Esta obra da Imagem 02 mostra outras fortes características da arte naïf presentes nas obras de Dona
Ezita, marcas que parecem sugestivamente percorrerem essa fase de sua produção no que tange o afã de
privilegiar o que Freitas (2011, p. 51), uma das grandes estudiosas da arte naïf no Brasil, vai denominar “de
formas mais naturais da expressão”. As formas mais naturais de expressão na obra de Dona Ezita apresentam
imbricações ligadas às condições das mulheres mescladas com a presença de elementos da natureza, traçando
um diálogo que visa de certa forma problematizar os discursos históricos sobre as mulheres. Por isso, as
formas naturais de expressão nas obras aqui analisadas justapõem paradoxos, dentro uma técnica visual de
mesclar elementos disformes em suas relações de vida e vivência.
Ainda conforme podemos verificar na Imagem 02 visivelmente os sistemas simbólicos que Dona
Ezita reelaboram mesclam a intrínseca relação entre paisagens com a condição humana, principalmente, a
condição feminina, é o que dentro dos conceitos naïfs podem ser considerados como a voga de trazer à
tona os elementos periféricos, tão forte dentro da própria condição da arte naïf, ao mesmo tempo caberia
bem aqui à relação estabelecido por Hauser (1998, p. 961), quando este refere-se às preposições de uma
arte pós-impressionista, que marcadamente busca com a natureza a íntima relação de violação, determinação
nitidamente representacional, presentes nas obras de Dona Z, por exemplo.
Discursivamente, ao olharmos para a obra representada na Imagem 3, que aparentemente, nos perece
uma simples representação pictórica, nos deparamos com uma mulher nua, posta de joelhos em um piso
azulejado, cabelos soltos, olhar vibrante a mirar um indescritível objeto vermelho. Historicamente, a artista
plástica Dona Ezita expõe a partir da relação histórica da condição das mulheres uma complexidade imaginaria
problematizadora que contribuirá para traze a lume algumas narrativas subalternizadas, sobretudo, em torno
da figura feminina. Pois, segundo Hauser (1998, p. 978),
toda arte é um jogo com o caos e uma luta contra ele; está sempre avançando cada vez mais perigosamente
para o caos e resgatando de suas garras províncias cada vez mais extensas do espírito. Se existe qualquer
progresso na história da arte, então este consiste no crescimento constante dessas províncias arrancadas
ao caos.

REVISTA BARBANTE - 11

O jogo contra o caos e toda a sua luta, a que se refere Hauser (1998), presente na obra de Dona Ezita
são as problematizações das relações históricas a que foram submetidas as mulheres. Pois, uma das propostas
visíveis na produção artística de Ezita Machado está interligada por uma intensa abordagem de avançar contra
as imposições do caos e a incessante busca de romper discursos homogeneizadores sobre a condição feminina
de estar no mundo. Assim sendo, a artista reelabora, através da arte, diversos contradiscursos no intuito
de abranger e escancarar, cada vez mais, as extensas condições de províncias
que foram historicamente
negadas.
Imagem 03 - Dona Z. Sem título. Sem Data. Pintura Óleo sobre tela - Obra do acervo pessoal da artista.

Fonte: Fotografia a partir Acervo Pessoal da Artista Plástica Dona Ezita.

Essas aparentes deformidades do corpo, visivelmente representada na obra da imagem 03 nas obras de
Dona Ezita são as tramas simbólicas, culturais, históricas e sociais, a partir de um movimento para simbolizar
significações representacionais da condição primeira das mulheres. São, em parte, os processos discursivos
sendo incessantemente reelaborados dentro da produção artística de Dona Z. É o que se considera também na
arte naïf como sendo a reelaboração da chamada Arte Incomum, produzida por essa artista sentimentalmente
disposta a problematizar e questionar movimentos históricos em que as mulheres foram postas nas condições
desumanas de subjugadas. Sendo, por tanto, nas obras de Dona Z uma das condições primordiais, mas, não
somente isso, a de referendar a temática feminina como uma referência cultural, na sua produção artística, que
nos parece ora tão subjetiva e ao mesmo tempo tão coletiva. Condição esta que não deixa de ser também uma
das características da arte naïf.
Dentro ainda do que se compreende como parte conceitual de arte naïf, nas obras de Dona Ezita,
há uma relação muito forte da representatividade simbólica de elementos da natureza, tais como: animais,
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plantas, árvores, rios, entre outros. Esses elementos e seres da natureza que estão presentes nas obras de Dona
Ezita são partes das características muito contundentes da simbologia conceitual da arte naïf, em parte até
mesmo no que estão, supostamente, significando ao mesmo tempo dentro dos discursos pictóricos e históricos
nas obras. Assim, podemos destacar, na Figura 4, por exemplo, a representação da natureza em seu estado puro
e ao mesmo tempo selvagem. Dentro da arte naïf, essas relações de pureza e selvageria são partes inerentes
quando as obras possuem tais elementos da natureza representados.
Contudo, conforme vimos, em Dona Ezita todas essas relações não são aleatórias dentro de uma
composição discursiva e histórica, pelo contrário, estão revestidas por complexas relações de intencionalidades,
para além de uma simples representação, pois, suas narrativas, pictoricamente, são racionais, culturais,
históricas, questionadoras, problematizadoras e abrangem temáticas multifacetadas tanto nas relações natureza
e seres, quanto, natureza e suas relações com o mundo. Chame a citação da imagem.
Imagem 04 - Dona Z. Sem título. Sem Data. Pintura Óleo sobre tela - Obra do acervo pessoal da artista

Fonte: Fotografia a partir Acervo Pessoal da Artista Plástica Dona Ezita.

Na obra representada na imagem 04, a exemplo da imagem 01, conforme enfatizamos, temos novamente
a justaposição paradoxal da representação imagética de uma mulher nua, cabelos logos, sentada sobre um
animal selvagem, e compondo a imagem temos alguns elementos da natureza, entre os quais algumas flores
vermelhas.
Dentro da técnica claro-escuro, Dona Ezita não demarca, como são consideradas nas técnicas de uma
arte naïf, suas obras com contornos, técnica esta de marcar a partir dos contornamentos das figuras ou objetos,
às vezes com cores pretas, por exemplo, muito comum na arte naïve. O claro-escuro nas obras de Dona Ezita
ora é marcado por matizes muito próximas uma da outra na escala cromáticas, ora por matizes que divergem
totalmente na tonalidade, contudo, com pinceladas que não são meramente para demarcar o contorno das
paisagens, objetos ou dos seres, mas, sim uma marcação icônica que faz parte do próprio objeto, coisa ou seres
representados. No entanto, mesmo neste último caso, ao olharmos detalhadamente uma obra, a exemplo da
que está representada na imagem 04, é possível verificarmos que aos poucos o claro-escuro está marcado pela
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sutilidade da própria maneira de pincelar da artista, o que faz com que um possível contorno não exista na
composição da obra, como um todo.
Especificamente, nesse caso, o claro-escuro da artista plástica Dona Z quando são aplicados na
composição das obras cores na condição de oposições em relação à escala cromática parecem receberem
pinceladas muito fragmentadas, assim a artista aplica pinceladas mais fracas e reelabora com isso uma matização
disforme dentro da própria cor, sendo aplicadas no intuito de marcar um contorno para as representações
pictóricas, pois a distorção das mesmas, acaba por diminuir a intensidade de ambas as cores quando entram
em diálogo composicional.
No entanto, em alguns casos, é perceptivelmente que essas relações cromáticas criam uma espécie
de um leve contorno. Para exemplificarmos, basta olharmos, por exemplo, para a obra da imagem 04 e,
perceberemos que nas proximidades do que simboliza o chão, há marcas subjacentes a um possível contorno,
quando entre em contato as matizes vinho e um amarelo em uma tonalidade mais intensa, ficando ambos,
quando justapostos, com uma tonalidade vermelho e, assim demarcam possivelmente um leve contorno.
Imagem 05 - Dona Z. Sem título. Sem Data. Pintura Óleo sobre tela - Acervo colecionador

Fonte: Fotografia do Acervo Pessoal da Artista Plástica Dona Ezita. Obra do Acervo de Colecionador

Ainda em relação ao claro-escuro presente nas obras de Dona Ezita, a artista opta muitas vezes por
trazer a voga, nessa relação cromática, uma espécie de vazio, que está simbolizado pela cor branca presente
entre determinados elementos composicionais dentro das obras. Um dos exemplos bem nítidos nesta obra da
imagem 05 é a pincelada na cor branca separando o rio o a suporta margem do mesmo. Assim, a cor branca
vem marcar a separação dos espaços geográficos e demarcar cada elemento, em separado, dentro de suas
imbricações simbólicas e significativamente convencionados.
Portanto, a partir do que vimos é possível afirmar que na produção artística de Dona Ezita reside uma
iconografia visual ligada a Amazônia Oriental, trazendo a lume algumas marcas iconográficas próprias para
manter essa tênue relação. Entre essas características podemos destacar pelo menos três delas: a primeira
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e, uma das mais primordiais é a existência de um residual paradoxo imagético, especificamente neste caso,
a artista Dona Ezita justapõe figuras que destoam naturalmente em seus comportamentos, por exemplo, a
representação de mulheres nuas sentadas, como que a domar facilmente, animais selvagens.
A segunda característica esta ligada a presença da representação pictórica de elementos que ajudam a
manter uma espécie de serenidade dentro da composição da obra e chega a amenizar de forma significativa
a relação do paradoxo imagético, que vimos anteriormente, entre esses elementos representados, podemos
destacar, por exemplo, flores, árvores, ou mesmo rios.
A terceira característica da iconografia visual ligada a Amazônia Oriental presente na produção artística
de Dona Ezita é uma marca muito recorrente em suas obras, que são quase sempre, as mulheres com os pés
descalços. A nudez não só do corpo, mas dos pés, acarretam implicações revestidas por relações muito mais
próximas com a natureza que circunda toda a obra de Dona Ezita. Além disso, traça uma relação ainda mais
íntima entre o ser e a natureza.
4. BIOGRAFIA DE DONA EZITA OU DONA “Z”
Dona Z é Ezita Silva Machado e nasceu em 09 de setembro de 1947, no interior do Maranhão. Filha
de Corina Silva Porto e Cícero Bento da Silva, ela teve mais sete irmãos. Desde criança, encantada pelo o
ofício do pai, que tinha uma oficina de movelaria, despertou o gosto pelo fazer artístico através da observação
cotidiana dos trabalhos desenvolvidos por seu pai em sua movelaria.
Foi aos 18 anos de idade que Dona Ezita, como também e conhecida se casou com Jair Pereira Machado,
que faleceu no ano de 2010 ex-motorista de caminhão. Casada Dona Ezita se mudou para a terra do marido,
Uberlândia, no Estado de Minas Gerais, onde viveu por 10 anos e tiveram três filhos: Eliane, Francisco e Jerry.
No entanto, ao longo de toda a sua vida Ezita Silva Machado foi uma migrante, como tantos outros
brasileiros, motivada pela necessidade de buscar melhores condições de vida, por isso viveu em alguns
lugares, pequenas cidades deste país, em três Estados Goiás (hoje Tocantins), Maranhão e Pará, em busca
de novas oportunidades para si e sua família. Nessa escalada, fez de tudo um pouco, como acontece com
a maior parte dos brasileiros pobres e com pouca escolaridade, assim, além de dona de casa, foi doceira,
fabricando doces caseiros e bolos para vender, foi ainda costureira e também cabeleireira, além de manicure
(e pedicure, como se dizia), também desenvolveu atividades como vendedora ambulante e de loja. Além disso,
atuou como professora, apesar dos poucos estudos, por ser autodidata e valorizar os estudos e a leitura como
um patrimônio imperecível e intransferível, o que lhe deu condições de lecionar para crianças “problema”
rejeitadas em escolas normais, dando-lhes aulas de reforço e ajudando-as na socialização. Nunca rejeitou
trabalho, enfim. Sua casa, por mais simples que fosse, e sempre foi muito simples, era marcada pela extrema
limpeza e pelo gosto por bibelôs produzidos por suas mãos a partir da reutilização de coisas velhas, matérias
de tombamento, que se tornavam belos objetos de decoração em suas mãos ansiosas por trabalho e ocupação.
Aliás, desde muito cedo, demonstrou talento para criar histórias e coisas, especialmente para cantar.
Sua voz forte e grave deu-lhe a chance de cantar algumas vezes em público na infância, fato que muito a
marcou e que fez ter o sonho (não realizado) de ser cantora. Muitas vezes a vizinhança e alguns amigos
tiveram a chance de ouvi-la cantando seus ídolos como Ângela Maria5, Nelson Gonçalves6 e tantos outros
5 Nasceu em Macaé, em 13 de maio de 1929 e foi batizada com o nome de Abelim Maria da Cunha, mas ficou
conhecida pelo nome artístico de Ângela Maria. Além de uma grande cantora brasileira atuou também como
atriz. Ângela Maria é considerada uma das maiores cantoras da música brasileira.
6 Nasceu em Santana do Livramento, no dia 21 de junho de 1919 e foi batizado com o nome de Antônio Gonçalves
Sobral, mas ficou como Nélson Gonçalves seu nome artístico.  Nélson Gonçalves é ainda hoje considerado um
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cantores brasileiros de sua juventude, causando muito espanto em várias pessoas, que não imaginaria uma voz
tão poderosa em mulher tão pequena e franzina. Atualmente, raras vezes canta em casa, para poucos. Perdeu
o gosto, diz, mas compõe letras belas e as canta para os filhos e netos, vez ou outra.
Foi por volta do ano 2000 que se enveredou de vez pelas artes plásticas, quando adotou o nome
artístico de Dona Z, contribuindo assim com a criação do GAM - Galpão de Artes de Marabá, juntamente com
Antônio Botelho Filho7, o Botelhinho, o qual ela considera como um filho.
Atualmente se ressente de baixa visão, causada por catarata, motivo pelo qual não pinta mais, porém
continua ativa e bem disposta para os trabalhos domésticos e para ajudar sua família.
No auge de sua produção artística, produziu muitas obras, no estilo naïf, cujo tema surpreende a muitos
e contrasta com seu jeito severo de se comportar de se vestir (com roupas longas e com mangas): mulheres
nuas ou quase nuas, em movimentos extravagantes, rodeadas de natureza, pintadas com corres aberrantes,
muitas vezes.
Uma pessoa, certa vez, que se escandalizou com sua obra em exposição e demonstrou uma opinião
retrógrada e pouco informada, a artista disse: “isso não é uma mulher, é uma pintura!”, surpreendentemente
evocando, sem o saber, uma das frases mais famosas do mundo das artes e com isso revelando imensa riqueza
interior e senso estético e crítico. Por essa mesma razão, a quem lhe pergunta o porquê de suas mulheres nuas
e em poses tão diferentes, ela não titubeia e responde: “a mulher sempre foi oprimida para usar certas roupas
e se comportar de forma, eu as liberto!”.
Assim, essa mulher de aparência frágil, mas firme e forte feito uma rocha, trouxe ao mundo sua arte
singela e significativa, contribuindo para um mundo onde a problematizações e questionamentos das relações
históricas estejam sempre em voga.
Imagem 06 – Artista Plástica Dona Ezita Machado.

Fonte: Fotografia do acervo pessoal da família de Ezita Machado

dos maiores cantores e compositores brasileiros de todos os tempos. Além disso, foi também o segundo maior vendedor
de discos da história do Brasil, com mais de 81 milhões de cópias vendidas, ficando atrás somente do rei Roberto
Carlos. Nélson Gonçalves faleceu no Rio de Janeiro, em 18 de abril de 1998.
7 Nasceu em Marabá, no Pará e foi batizado como o nome de Antônio Botelho Filho. Vindo de uma família
tradicional da cidade de Marabá Antônio Botelho Filho logo ficaria conhecido por desenvolver um intenso
trabalho artístico, se tornando o artista plástico Botelhinho. É um dos criadores do FECAM – Festival da
Canção de Marabá, que iniciou como CAFRE, foi também um dos idealizadores e membro fundador da
Associação dos Artistas de Marabá – ARMA, que anos depois se tornaria a Associação dos Artista Visuais
do Sul e Sudeste do Pará. Além disso, atuou por muitos anos juntamente com sua irmã Deíze Botelho a
frente da coordenação da Galeria de Artes de Marabá – GAM.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Problematizar os discursos patriarcais ainda vigentes em torno da figura feminina; questionar
diretamente as relações sócias históricas que acabaram, por meio de uma sobreposição, colocando as mulheres
em condições de extrema subalternidade; produzir novos olhares a cerca da nudez feminina, implicando,
sobretudo, em uma relação plena de liberdade, não somente com o corpo, mas, com a intrínseca relação:
vivência versus mundo. Essas são apenas algumas das importantes questões, tanto implícita quanto explicita
presentes na obra de Dona Ezita. Características estas que por si só já são capazes de colocá-la dentro de um
rol de extrema importância para a produção artística, não somente em Marabá, mas principalmente dentro da
Amazônia Oriental e, quiçá no país. Pois, perpassa por sua obra as vicissitudes de incessantes reelaborações
de discursos conscientes e conscientizadores.
Contudo, torna-se imprescindível ressaltar que estamos diante de uma obra totalmente aberta há
outras significações estéticas, pois, perpassa pela obra de Ezita Machado uma ambivalente força dentro da
construção imagética, que justapõe, conforme enfatizamos uma forte presença de elementos que paradoxais,
principalmente interligando ser e natureza.
No entanto, conforme ficou evidente nas análises empreendidas, há uma relação tênue dessa fase final
da produção artística de Dona Ezita muito próximo ao que se compreende, procedimentalmente, por uma
estética naïf. Entre as quais são possíveis destacar algumas características da arte naïf em sua obra, entre elas:
a aplicação de cores, em tonalidades fortes e exuberantes; as formas estéticas das figuras; a presença marcante
de complexidades dentro dos temas; a própria relação cultural, histórica e social da artista imbricando em
sua produção; a condição autodidata de Dona Ezita; marcas de espontaneidades nas obras, entre outras
características.
No entanto é imprescindível ainda ressaltar que mesmo com todas essas características de uma
presença naïf nas obras de Ezita Machado, a artista rompe com outras importantes marcas da estética naïf,
para assim deixar sua obra na condição a que destacou Santos Filho (2017, p. 77) “transita por la contextura
interdisciplinaria”, por exemplo, há uma presença de complexidade em torno dos temas e marcas tênues de
perspectivas em sua obra, quando a artista não apresenta, nas relações pictóricas de sua obra, disparidades em
relação aos tamanhos dos elementos representados.
Mesclando outros contradicursos, o contraponto da obra de Dona Ezita, de problematizar e questionar
as condições sócias históricas das mulheres, através, por exemplo, da representação da nudez, ou mesmo
conjugando paradoxos em uma mesma tela, ou trazendo a tona em sua obra características de uma iconografia
visual ligada a Amazônia Oriental a artista plástico Ezita Machado expõe parte do caráter da sua condição
feminina na e para a Amazônia. Pois, sua relação com o trabalho artístico aponta-nos o caos a que se refere
Hauser (1998), que não é ainda resquício ou passado, mas presente e, por isso a artista aplica a sua obra forças
condutoras de incessantemente questionar supostas verdades obsoletas em torno da figura feminina. É nesse
e outros sentidos estéticos que reside, na produção de Dona Ezita, a força propulsora de sua importância e
relevância para as artes na Amazônia.
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REFLEXOS DOS TIPOS DESCRITOS EM CARACTERES, DE TEOFRASTO, NOS
PERSONAGENS DO ESPETÁCULO AMAZÔNICO BAR CABOCLO.
Camila Figueiredo da Costa1*

RESUMO: O presente trabalho tem como foco principal a comparação entre alguns retratos sociais descritos
por Teofrasto, na obra Caracteres (320 a.C.), cujo compilado de caráteres da Antiguidade, que dialogavam
com os tipos apresentados na chamada Comédia Intermediária, em transição para a Comédia Nova, chegaram
até o teatro contemporâneo, com certos personagens do espetáculo Bar Caboclo (1991-), escrito e dirigido por
Disney Silva, do Grupo Língua de Trapo. A fim de realizar uma busca, também, pela valorização do gênero
dramático desenvolvido no estado do Amapá, a análise se propõe a revisar a forma como os papeis sociais,
e seus traços éticos e morais, que dialogavam com o gênero cômico na obra do autor grego, estão presentes
na peça amapaense, reforçando a atualidade dos Clássicos e a profundidade do teatro produzido nas regiões
amazônicas.

PALAVRAS-CHAVE: Teatro. Comédia. Caracteres. Bar Caboclo.
INTRODUÇÃO

O teatro teve como seu berço a cidade de Atenas, por volta do século IV, quando ainda era parte da celebração
aos deuses, principalmente Dioniso, conhecido como o deus do vinho, fertilidade e dos prazeres carnais.
Cunha (2012, p. 178) reforça a ancestralidade e grandiosidade da crença do culto à divindade, visto que, no
Egito, por exemplo, as celebrações já glorificavam Dioniso na figura de Osíris, e que suas formas dramáticas e
sua evolução cênica podem ter sido importadas pelos gregos. Assim, o teatro se desenvolve a partir da religião
e se transforma em um evento cujas figuras e ações vão se redefinindo, mas sem perder uma áurea mística,
intimamente ligada à origem divina.
Através de festivais teatrais, que passaram a acontecer na cidade de Atenas, os autores, que compunham,
principalmente, tragédias e comédias, eram estimulados pela competição e o drama foi se aprimorando.
No início, por exemplo, como ressalta Barthes (1990, p. 63) o mito do século V ganhou algumas pequenas
mudanças para acompanhar as transformações protocolares e institucionais para não cair no declínio e na
mediocridade:
Toda obra, neste teatro, tem uma estrutura fixa, a alternância das suas partes está regulamentada, as
variações de ordem são infinitas. Uma tragédia grega compreende: um prólogo, cena preparatória de
exposição (monologo ou diálogo); párodo, ou, canto de entrada do coro; episódios, bastantes parecidos
com os actos das nossas peças (embora de duração muito variada), separados por cantos dançados do
coro, chamados estásimos (metade do coro cantava e a outra metade as antístrofes); o último episódio,
constituído muitas vezes ela saída do coro, chamava-se êxodo. A comedia utiliza uma alternância
analógica entre os corais e recitação.

Após a morte de Eurípides (480-406 a.C.), tragediógrafo que, juntamente com Ésquilo (525/524-456/455
a.C.) e Sófocles (497/496-406/405 a.C.), compunha a tríade trágica da Antiguidade, outras mudanças foram
acontecendo na forma de produzir, entre elas a incorporação de poder e grandeza ao homem – ao herói, e
não unicamente aos deuses. Esse tipo de pensamento reflete o que se encontra cristalizado na comédia e,
posteriormente, num período em que a crítica ganhava mais força e há anos já não havia apresentações trágicas
1 * Discente do curso de Licenciatura em Letras-Português, da Universidade Federal do Amapá, Campus
de Santana, em Santana/AP. Endereço eletrônico: figueiredocamila67@gmail.com. Este artigo é um recorte
da pesquisa de Iniciação Científica (Provic) realizada sob orientação do Prof. Dr. Marco Aurélio Rodrigues,
enviado para publicação em Revista Científica como Trabalho de Conclusão de Curso.
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em Atenas, Aristóteles se destacou como um dos filósofos mais reconhecidos por desenvolver análises e
instruções a respeito da arte poética, encarregando-se de descrever os elementos que serviram de base, até
hoje, para as reflexões acerca da performance teatral da tragédia e comédia.
Embora tenha dedicado especial atenção à tragédia, sobre a qual a preocupação com o desenvolvimento da
ética (éthos) e, de forma mais particular, da catarse (kátharsis), que na noção aristotélica refere-se à purgação
daquilo que seria prejudicial ao homem como uma lição purificadora, a comédia também é citada pelo filósofo
como parte do desenvolvimento artístico da cidade e do período e, em muitos momentos, o autor explicita que
voltaria ao assunto em outro momento. Segundo Pereira (2008 p. 44), Aristóteles teria deixado um espaço
para a comédia e sua composição baseada no ridículo e na imitação e, ainda, considerou o fato da comédia
não ter a atenção merecida por arte de muitos críticos de sua época. No entanto, suas lições, que mais retratam
um apanhado de anotações, embora possam servir de base comparativa com as informações trazidas sobre a
tragédia, apenas citam a comédia, visto que não chegou até nós a análise que o subgênero dramático deva ter
recebido.
De qualquer forma, a comédia legou à humanidade um retrato potente do ser humano, que inspirou autores
dos mais diversos períodos a se dedicarem aos seus estudos para desvendar o elo entre o riso e a seriedade das
críticas contundentes que figuras como Aristófanes (447-385 a.C.) proporcionou ao século V a.C. Teofrasto
(372-287 a.C.), por exemplo, tendo sido discípulo do filósofo de Estagira, foi um dos nomes que, por meio da
análise moral e da reflexão ética sobre o desenvolvimento da sociedade de sua época, inspirado pelos traços
minuciosamente elaborados nas mãos dos comediógrafos, configurou um trabalho de discussão sobre figuras
comumente encontradas na sociedade na qual se inseria, classificando esses tipos de acordo com as atitudes e
as ações exercidas dentro da comunidade.
Tal classificação chega até o século XXI com a mesma vivacidade de séculos passados, reforçando a ideia de
que o homem, mesmo com o passar do tempo, ainda possui traços particulares que se repetem. Na Poética,
como reforça Pereira (2011, p. 41), Aristóteles afirma que “[...] esta [a comédia] quer representar os homens
inferiores, aquelas [as tragédias] superiores aos da realidade.” e, nesse sentido, principalmente pelo olhar de
Teofrasto para as idiossincrasias e outros comportamentos tido como menores, a comédia torna-se uma vitrine
desses retratos. Assim, tal como já havia acontecido com Menandro, durante o período da Comédia Nova, em
plena Amazônia amapaense é possível, também, reconhecer na obra teatral Bar Caboclo, escrita e dirigida por
Disney Silva, do grupo Língua de Trapo, as marcas dessas descrições atemporais.

ALGUNS ELEMENTOS IMPORTANTES DA COMÉDIA GREGA

Quando se pensa em comédia, logo uma das primeiras palavras associadas é o humor, aquele que é sinônimo
de alegria. Essa ideia, segundo Lyly (1997, p.79), funciona como uma das superficialidades da comédia. Podese considerar, a partir disso, a ideia de que o humor é apenas um dos veículos para apoiar outras bases do
gênero cômico como o sarcasmo, definida pelo mesmo autor como a “instrução agradável, provocando o riso
e não gargalhadas”. Nesse sentido, a ironia, também vinculada ao humor e ao riso, reflete a dissimulação e o
fingimento, relacionada a uma ideia recorrente de rejeição e aprovação, aspecto muito presente em personagens
mais fanfarrões. Carlson (1997, p. 177), ao falar sobre ironia, recorre a uma definição dada pelo filósofo Solger
(1780-1819), destacando a consumação da arte pelo humor e o drama construídos a partir da ironia:

[...] O conceito de ironia foi mais plenamente desenvolvido pelo filosofo Karll Wilhem
Ferdinand Solger (1780-1819) [...]. Solger discorda frontalmente da ênfase de Shlegel na
distinção entre tragédia e comédia, que encarecia o humor predominante e cada uma delas.
Há, diz Solger, um humor mais fundamental em ambos os gêneros, e esse humor é a ironia, a
base de todo o drama.

Sabendo que comédia vai muito além de superficialidades, ela pode ser percebida como um poema dramático
repleto de acontecimentos que costumam reapresentar o risível e o sério. Foi, durante muito tempo, uma forma
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inteligente, criativa e satírica de educar, referenciar e instigar a composição e produção de apresentações de
teor preventivo e remediador, que se utilizava da linguagem dos plebeus enobrecida pelos arranjos quando
eram retratadas por teóricos e críticos. Integrando-se na tradição didática da poesia, o comediógrafo encara a
repreensão pessoal como uma crítica construtiva que um educador do povo tem o direito de recorrer. Nesse
sentido, reforça Pereira (2011, p. 09) que “[...] desde o início da sua carreira o poeta define o modo de exercer
o papel pedagógico que lhe cabe e enquadra, dentro do mesmo projeto, o que de desagradável possa haver nas
críticas que faz”.
Nesse contexto, a chamada Comédia Antiga teve como um de seus principais nomes Aristófanes (445 a.C.385 a. C). Entre outras propriedades, essa primeira fase da comédia possuía um forte apelo moral no cerne da
pólis, pois, educar por meio dos acontecimentos risíveis e falhos dos personagens era o ponto chave aparente
nas obras escritas e encenadas. O prólogo de Endymion (1591), trazido por Carlson (1935 p. 55), reafirma a
ideia de que se uma peça, no Período Clássico, não desenvolvesse um fundo moral, consequentemente, ela
não poderia ser considerada uma peça trágica nem cômica, mas apenas um “passatempo fantasioso”. Sendo
assim, a moral é um dos pilares para a eficácia de uma advertência que anseia a cura e purgação pelos hábitos
e equívocos.
Adentrando brevemente nas questões mais estruturais da Comédia Antiga, classificação artificial comumente
aceita e dada ao período no qual se insere as obras de Aristófanes, já que o próprio autor, em suas últimas
obras estava intimamente ligado à chamada Comédia Intermediária, chamam a atenção principalmente as
características que distinguem o drama cômico dos elementos apresentados na tragédia. Não se trata apenas
de diferenciar as narrativas como sendo uma que evoca o desastre e a calamidade (drama trágico) ou, a outra,
o riso e a canastrice (drama cômico), mas de subgêneros do drama que se diferem em seus pilares, isso porque
Aristófanes redefiniu a comédia usando elementos como o prólogo, abertura e apresentação, a parábase,
momento crítico do espetáculo que, assim como o estásimo e o êxodo, marcava a entrada e intervenção do
coro e, principalmente, fez uso cirúrgico do agón, embate obstinado em que os personagens apresentavam
seus pontos de vista sobre o assunto tratado, em um jogo de argumentação e exposições retóricas.
Entre outros tantos pontos marcantes da Comédia Antiga, os que mais se sobressaem são os que definem os
traços carnavalescos, risíveis, burlescos, satíricos e verossimilhantes. Acerca do aspecto carnavalesco, Coelho
(2014, p. 29) se refere a elementos como os cultos e as performances exageradas. Em Acarnenses (425 a.C.),
por exemplo, é possível perceber a presença de uma idolatria exagerada e os excessos da abundância e da
embriaguez, que contrastam com o momento no qual a peça a ação ocorre, em meio à Guerra do Peloponeso.
A ideia de carnavalesco, proposta por Coelho (2014), retoma a ideia bakhtiniana da Carnavalização, ou seja,
da quebra de um sistema, de ordem social cotidiana, que dá lugar à uma outra realidade:

Revoga-se antes de tudo o sistema hierárquico e todas as formas conexas de medo,
reverência, devoção, etiqueta, etc., ou seja, tudo o que é determinado pela desigualdade
social hierárquica e por qualquer outra espécie de desigualdade (inclusive a etária) entre
os homens. (BAKHTIN, 1981, p. 105)

A esse respeito, Oliveira (2005, p. 13) justamente cita um momento de Acarnenses cuja ideia de “aparência
versus essência” se coloca diante do público. Esse tipo de recurso, inclusive, passa a ser muito explorado pelo
autor grego em suas peças e permanece vivo nas criações cômicas até os dias de hoje:

Neste momento já vemos um dos contrastes estabelecidos pelo texto: jovens versus velhos.
Há uma troca de papéis sociais. Os jovens, que seriam os mais indicados a tomar a frente das
batalhas devido à força e agilidade próprias da idade, ocupam o lugar dos velhos, que teriam
a sensatez ao propor acordos com os outros governantes. Essa troca resulta em um mundo às
avessas que traz muitos malefícios, principalmente para a população comum.

Em relação a um outro aspecto muito vívido na construção da comédia, o burlesco foi um dos instrumentos
que conciliava a intenção ao símbolo, a racionalização com o riso, possibilitando uma reflexão sobre a
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utilização desse dispositivo. Carlson (1997 p. 107), menciona que o burlesco na esfera usual da comédia
se apresenta como a deformidade ou a inconveniência que contesta o que é costumeiro. É o que ocorre, por
exemplo, nas discussões entre Xântias, o escravo, e Dioniso, o deus, em diálogos na peça Rãs (405 a.C). Para
além do recurso da “aparência versus essência”, na qual deus e escravizado trocam de lugar o tempo todo e
disso advém a maior parte do cômico das situações, as posições sociais dos dois personagens desperta o riso
por meio dos questionamentos ridículos dados a problemas sérios acerca da exploração da mão de obra na
sociedade ateniense.
No que concerne à sátira, outro elemento valorizado desde a Antiguidade pelos estudiosos da comédia, o foco
reside na ridicularizarão dos vícios e a comédia, nos primórdios, ganha sua conotação partindo desse viés,
que, de forma concisa, seria a de humilhar os erros e os defeitos do homem em sociedade, seus caprichos
e vaidades, tornando-os motivos de chacota e vergonha. Tal ação teria como efeito fazer o público refletir
sobre a moral através do riso. A comédia antiga trabalha, além do risível, questões relacionadas à conduta e
fraquezas dos personagens de acordo com a faixa etária, sexo, personalidade, trabalho, etc. No entanto, isso
não quer dizer que exista um descuido com a retórica, já que na tragédia esse trabalho é mais explícito pelo
maior cuidado no retrato da realeza e feitos grandiosos, o que, na comédia, acontece pelo uso de termos mais
coloquiais, não as delimitando somente às palavras de baixo calão, mas todo um enredo que evidencia as
particularidades mais profundas, e moralmente questionáveis, do homem.
A verossimilhança é um outro traço importante para a composição do gênero na primeira fase da comédia. Assim,
Roubine (2003, p. 10) a define como sendo uma forma de expressar o verdadeiro através do embelezamento
sublime. De fato, o poeta não tem a obrigação de seguir os fatos históricos e trazê-los da forma como são,
até porque, no caso da tragédia, os tragediógrafos buscam a inspiração no mito, mas na poesia e no teatro é
necessário que os relatos se conciliem, cheguem perto da realidade que está mais próxima do público para que
ocorra, justamente, um dos elementos centrais da análise aristotélica acerca do drama: a mimese. De qualquer
forma, o verdadeiro não é descartado, ele é apenas representado a partir de uma perspectiva poética do autor.
A mimese funciona como um canal entre a liberdade dos sentidos, sendo que a necessidade das regras só
acontece por meios físicos e linguísticos. A esse respeito, Aristóteles já pontuava, na Poética, a importância
e diferença crucial entre o real e o ficcional que, conforme é discutido por Rocha Pereira (2011, p. 11-12), é
retomado ao longo do trabalho, já tendo sido discutido, inclusive com mais ânimo e profundidade, por Platão,
na obra República (por volta de 379 a.C.). De acordo com a estudiosa, ao comparar a história om a poesia,
“Aristóteles escreve que uma difere da outra porque a primeira diz ‘o que aconteceu’, e a segunda ‘o que
poderia acontecer’ (1451b 4-5).”.
Escritas na fase final da Comédia Antiga, algumas peças de Aristófanes já apresentavam elementos que seriam
desenvolvidos na chamada Comédia intermediária, como o uso do burlesco e uma mudança significativa na
linguagem utilizada pelos autores. Essa fase de transformação que começava no teatro cômico foi marcada por
um certo enfraquecimento crítico em relação às questões políticas, transformação dos elementos estruturais
no coro, o predomínio dos traços humanos relacionados ao amor juvenil, divino e, principalmente, ressaltando
ainda mais aspectos satíricos e reforçando o comportamento de vidas comuns. Essas mudanças foram cruciais
para o momento posterior, chamado Comédia Nova, e é justamente nesse contexto que se apresenta a figura
de Teofrasto.
Tendo sido discípulo de Aristóteles, Teofrasto desenvolve um trabalho caracterizado pela descrição de tipos
sociais. Trata-se de um momento da filosofia grega focado nos traços de vivência e relações sociais estabelecidas
entre os homens. Sua obra, uma das poucas do autor que chegou até a atualidade, denominada Caracteres (320
a.C.), apresenta um compilado de trinta retratos referentes às características predominantes na sociedade da
época. Para Silva (2010, p. 15), a despeito das complexidades que os tipos apresentados por Teofrasto possam
sugerir, principalmente pela difícil conservação do texto ao longo dos séculos, pode-se interpretar sua obra a
partir da noção ética, retórica e cômica, dentro dos princípios de uma escola peripatética, o que auxilia na ideia
comportamental baseada em costumes e essências.

TEOFRASTO E SUA OBRA CARACTERES

Escrita por volta de 320 a.C., momento em que a Comédia Nova já estava quase as postas dos gregos, a obra
Caracteres retrata em porções os predicados típicos das pessoas que constituíam a sociedade grega do período
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helenístico. Tais aspectos comportamentais evidenciam problemas sociais, culturais e morais, que marcaram
não somente aquela época, pois algumas dessas personalidades, descritas por Teofrasto, ainda podem ser
encontradas na atualidade. Sendo assim, a contemporaneidade dos tipos descritos pelo autor denuncia a
constância da vida humana e um padrão que se perpetua, estabelecido desde a Antiguidade, referente às
relações sociais e a conduta do homem.
Os retratos, que segundo Silva (2004, p. 15), abrangem qualidades e defeitos do ser humano, classificam-se,
na obra de Teofrasto, da seguinte forma: o dissimulado, o bajulador, o tagarela, o parolo, o complacente, o
imprudente, o parlapatão, o enredador, o descarado, o mesquinho, o disparatado, o inoportuno, o intrometido,
o estúpido, o autoconvencido, o supersticioso, o eterno descontente, o desconfiado, o desmazelado,
o inconveniente, o pedante, o avarento, o fanfarrão, o arrogante, o covarde, o ditador, o rejuvenescido, o
maledicente, o padrinho do vigarista e o explorador.2
Para além apenas de uma necessidade de caracterizar tipos sociais, a obra de Teofrasto apresenta uma intenção
pedagógica relacionada ao pensamento ético, pois, ao descrever práticas e desvios de conduta em prol de uma
busca do balanceamento das emoções e atitudes, ela expõe essas posturas, deixando explicitamente o tom
irônico e satírico para “confrontar” indiretamente se vale a pena julgá-los, renegá-los e repeti-los na vida real.
Acerca do modo de composição e apresentação dos caráteres trazidos por Teofrasto, Silva (2004, p. 6) faz uma
análise da forma como o autor retrata essas figuras sociais:

Os tipos de Teofrasto são passivos, no sentido de que a comicidade que provocam é de todo
involuntária; os seus comportamentos são comezinhos e rotineiros, fantasia é característica
que desconhecem; limitam‑se a agir de forma instintiva, dentro de um dia‑a‑dia vulgar, e a
oferecerem‑se, como alvos espontâneos, à análise psicológica de um observador atento.

Tendo em vista que a comédia dá abertura para o ridículo e a construção de personagens sociais desse gênero
expressa a ligação entre imitação e riso por meio do que é engraçado e/ou irônico, a utilização de elementos
que refletem a condição e essência do indivíduo em si ganha mais força em Caracteres. Dessa forma, a
descrição apresentada por Teofrasto se atrela ao gênero dramático que vigorava no período conturbado que,
de fato, propiciou modificações na vida coletiva da pólis:

Em resumo, a importância de Caracteres não se confina a um mérito puramente literário, nem
se avalia tão só a partir da leitura e do apreço pela eficácia do seu conteúdo e estilo; é preciso
considera‑los como um testemunho dos valores intelectuais de uma época, em paralelo com
as obras de teorização nela Teofrasto – O homem e a sua atividade produzidas e, por outro
lado, encara‑los dentro de uma nova noção de cómico então preferida; finalmente, como pano
de fundo a sustentar todo este fervilhar de ideias e movimentos, está a Atenas do séc. IV, para
cuja história social os Caracteres podem dar um contributo inestimável. (SILVA, 2004, p. 17)

A Comédia Nova tem como um de seus principais destaques Menandro (342-291 a.C.), seguidor de Teofrasto,
autor de O misantropo (318 a.C.), e que teve um papel importante para a continuidade e valorização das
técnicas de retrato pragmático do ser humano a partir das formas de comportamento privado e social, sem
deixar de se utilizar da sátira e a didática para tal finalidade. Seguindo a estética de seu mestre, o jovem
aristocrata também fez uso da catalogação de figuras-tipo para seus escritos. Tendo também um olhar voltado
às desigualdades na pólis, enfatizou a ação, o tempo e a intensidade das emoções (alegria, sofrimento, prazer,
etc.), focalizando nos relatos das relações amorosas que terminavam em finais felizes e problematizando
questões familiares dos soldados e camponeses, ricos e pobres.
2 O texto usado para referenciar a obra de Teofrasto, Caracteres, é o de Maria de Fátima Sousa e Silva
(2004). No entanto, por se tratar de uma tradução em português de vertente europeia, optou-se por trocar por
sinônimos alguns nomes dos retratos para que fique mais claro ao leitor da variante brasileira da língua.
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Em geral, as formas de se fazer teatro passaram por diversas mudanças no decorrer do tempo. Dessa forma,
analisando o trabalho realizado por Carlson (1935), por exemplo, pode-se perceber que assim como as correntes
filosóficas e as escolas literárias, tanto o teatro antigo como o medieval, o renascentista e o elisabetano, o
neoclássico, o moderno e o pós-moderno, todos esses conseguiam mesclar as novas tendências e escolhas
estilísticas da própria época sem deixar de discutir a moral e os costumes. Os retratos sociais permanecem na
base da construção teatral, tanto para o choro quanto para o riso, mas será que ainda são tão perceptíveis assim
caráteres presentes na comédia grega em um teatro que vive processos de reformulação e reconhecimento
como o amazônico?

BREVÍSSIMA TRAJETÓRIA DO TEATRO AMAPAENSE

As produções artísticas na Amazônia tiveram como um de seus berços o estado do Pará, que desde o século
XVIII, devido aos investimentos dos portugueses, em razão da exploração da borracha, pôde se desenvolver
culturalmente. No entanto, fatores como a própria localização geográfica, que distanciava a capital do estado,
Belém, dos circuitos culturais do sudeste, principalmente do eixo Rio-São Paulo, além das mudanças no espaço
amazônico devido à tentativa de integração aos demais estados do país, influenciou bastante nos caminhos
estéticos e políticos percorridos por seus artistas, já que a idealização da Amazônia começou a ser discutida e
entrelaçada ao desejo de “ser”, como uma espécie de idealização até mesmo pelo fato de ter sido um território
isolado dos outros do país e dirigido diretamente pela coroa portuguesa.
Castro (2005, p. 04) menciona que a maioria dos intelectuais de Belém não confirmaram “nenhum movimento
social em conjunto”, o que não impede a suposição de que existia uma rede silenciosa de solidariedade,
significados e referências internas e externas nas obras compostas por eles. Questões como gênero, cultura,
etnia, religião e localização eram também resultado do colonialismo, uma vez que a economia, em parte,
bancava ideologias que partiam de cima para baixo, o que fez com que as produções desse período refletissem
as perguntas sem respostas, delimitação do espaço e o estado espiritual e material compartilhados pelas massas
populares.
Nesse cenário de indagações e progressos, o espaço dedicado ao teatro nascia sem que existisse um lugar
reservado à arte cênica, pois a Casa de Ópera funcionava como teatro cômico até então, dando espaço apenas à
produções que atendiam a uma elite. Com a expansão do território, em 1848, o projeto de criação de um teatro,
que já tinha sido feita em 1881 por Antônio Jose Fernandes, foi iniciada e com muita lentidão o intitulado
inicialmente Teatro Da Paz encerrou sua construção estreando com a peça La Gioconda (1876), de Ponchielli,
por volta de 1897. Para Souza (2017, p. 77), a construção de um teatro político defenderia a autenticidade da
cultura amazônica, dando espaço para expressão local: popular e indígena.
Em meados do século XVII, o teatro amazônico buscava espaço alternativo na afirmação de uma identidade
própria, já que o crescimento da capital e a desvalorização cultural também ameaçavam o lugar de fala dos
personagens sociais e suas bagagens históricas, literárias, linguísticas e mitológicas nessas terras. Esse ideal
se mostrou firme até o século XX, quando na tentativa de impedir que as comunidades amazônicas caíssem
no erro dos estereótipos étnicos, sociais e econômicos, como aconteceu no Nordeste, o Teatro Experimental
do SESC se aprofundou na busca pela quebra das manipulações dos símbolos regionais focando, assim, na
intepretação do processo histórico da região e da luta de classes. Sobre a alegoria da identidade social, Castro
(2005, p. 10) aponta que a construção está ligada à subjetividade simbólica e ontológica:
[...] o Sujeito-em-si, substância irreconhecível dentre todas. Nosso verdadeiro objeto foi o
Momento, o Lugar, que o Sujeito ocupa, provisoriamente, na sua constituição enquanto tal.
Um lugar equivalente a uma zona social de poder que, validada e reconhecida pelo movimento
social, transforma o indivíduo em Sujeito, ainda que momentaneamente. Dessa maneira,
nosso objeto é uma instância de enunciação, ou melhor ainda, um efeito do enunciado [...] A
moderna tradição amazônica não constitui um tempo histórico, não é herdeira de um passado,
não é a recuperação de uma essência. Ao contrário, ela é uma invenção do presente e no
presente. Ela é aisthesis, é sentir coletivo, é refluxo de intersubjetividade, é alegoria do mundo
– marcada pela aurificação inusitada de seu objeto obsedante, de maneiras de ser, modos de
pensar e estilos de comportamento.
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Girando a roleta do tempo, em um outro lugar da Amazônia, o teatro começava a conquistar seu espaço, tal
como havia surgido na Grécia séculos antes, em meio ao sagrado. No Amapá, inicialmente, as apresentações
só eram realizadas nas igrejas e o seu objetivo era apresentar aos fiéis ocasiões importantes da vida dos santos.
Com o passar do tempo, o foco religioso foi ficando estreito demais para a variedade de abordagens que
poderiam ser exploradas pelos apaixonados pelas artes cênicas. Referência no que diz respeito aos estudos do
teatro no Amapá, Palhano (2013), em seu livro, apresenta algumas considerações sobre o teatro, antes e após o
fim do vínculo com a Igreja Católica, que trazem informações valiosas sobre o espaço físico e algumas críticas
acerca das peças locais da capital do estado, Macapá.
Para que esse desenvolvimento acontecesse no estado, Palhano (2013, p. 49) ressalta a importância que as
Federação de Teatro do Amapá (FETA), do Teatro Amador Amapaense (FATA) e a participação do MOBRAL
tiveram para a cultura nortista, por meio do suporte financeiro e qualificação de atores e atrizes. Em relação
ao espaço físico, é na década de 90, do século XX, que a construção de um espaço próprio de teatro no estado
fomenta uma mudança mais significativa do cenário. Ainda hoje, em pleno século XXI, a população conta
somente com um único teatro “público”, que funciona como cinema, auditório, além de atender a outras
necessidades do município.
Denominado atualmente de Teatro das Bacabeiras, em alusão à palmeira bacaba, da qual inclusive deriva
o nome da cidade de Macapá, a construção de um espaço teatral foi decisiva para a movimentação da vida
cultural do estado. Nesse sentido, reforça Silva (2019, p. 35) que o primeiro nome pensado, “Cine Teatro”,
teria dado espaço à denominação “Teatro das Bacabeiras” justamente pela necessidade de se implementar
uma identidade que “[...] conseguisse traduzir e concretizar a função de vitrine para as produções artísticas
amapaenses.”
Palhano (2013) apresenta em seu trabalho um forte contributo dos depoimentos que reforçam a importância
do fomento à dramatização na formação de futuros atores por meio do legado histórico dos artistas. Nesse
contexto, é importante salientar a presença fundamental que o curso de Teatro, da Universidade Federal do
Amapá, trouxe para a instrução artística dos jovens no estado, visto que, em contraponto, muitas informações
trazidas por Palhano (2016) dão conta da importância de investimentos, principalmente financeiros em relação
a essas manifestações culturais e, inclusive, às mais populares, pois a maioria dos trabalhos desenvolvidos,
principalmente de grupos amadores, carecem de bastante atenção por parte do poder público estadual e
municipal.

O BAR CABOCLO

A peça Bar Caboclo, sem dúvidas, foi e ainda é um dos maiores espetáculos do Amapá. Desde 1991, ela faz
sucesso pelo norte do país, resgatando a história de um antigo bar que funcionava no centro de Macapá por
volta de 1960. Famoso e reconhecido por ser frequentado por prostitutas, comerciantes e tripulantes de outras
cidades e países que chegavam ao porto para vender, descansar, beber, comer, conversar e aproveitar a noite,
o bar acabou servindo como cenário perfeito para as encenações de Andreia Lopes, Jackson Amaral, Núbia de
Oliveira, Alcemyr Araújo, Sebástian Campos e outros atores dessa trama escrita e dirigida por Disney Silva,
do grupo Língua de Trapo. No site da Secretaria de Cultura do Estado do Amapá (2021) uma breve descrição
da biografia de Disney Furtado da Silva, escrita por Palhano, reforça um engajamento que já advém de longa
data até o surgimento do Bar Caboclo:
Disney Furtado da Silva é um caboclo do Norte que tem dedicado sua vida à arte e à cultura
do Estado do Amapá. É carnavalesco, produtor cultural, dramaturgo, ator e diretor de teatro.
Escreveu entre outros, o famoso texto “Bar Caboclo”, que o transformou em espetáculo muito
conhecido dos amapaenses. Seu primeiro contato com as artes cênicas foi em 1978, quando
iniciou sua carreira no extinto grupo de teatro do SESC/AP, do qual, participou pelo menos
por dois anos seguidos até a extinção do próprio grupo. Nessa época, também participou de
oficinas promovidas pelo antigo MOBRAL. Cinco anos mais tarde, (em 1983), juntamente
com alguns amigos como: Raimundo Conceição, Jackson Amaral, Sol Pelaes, Rechene Amim,
Marcio Bacelar, entre outros, fundou o Grupo Língua de Trapo que ainda continua em plena
atividade.
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A breve trajetória descrita já aponta que, mesmo em tempos anteriores à criação do Teatro das Bacabeiras,
a necessidade de desenvolvimento de um teatro amapaense era latente entre as pessoas da região. Embora
não existisse um centro exclusivo dedicado às artes cênicas, o engajamento surgia pela própria vontade de
criação da comunidade, que se apoiava em iniciativas diversas do Sesc/AP ou mesmo do curso promovido
pelo Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral).
No que diz respeito especificamente à montagem da peça Bar Caboclo, Palhano (2016) analisa que o Grupo
Língua de Trapo trouxe para a cena uma das principais características e marca do sucesso do grupo, que é
justamente o trabalho com o enfoque de temas sérios em comédia, quase que como um jogo de cenas:

Dessa forma, o espetáculo, paralelo ao texto, se mostrava mais preocupado em refletir, do
que apenas mostrar esses personagens, sem fomentar nenhuma consciência da situação social
deles próprios, como acontece na encenação mais atual. O espetáculo trazia à tona personagens
que a sociedade mais prefere ocultar a buscar soluções evidentes para esses problemas. [...]
o Grupo Língua de Trapo, aparentemente tendo por base o gênero comédia, nos trazia à cena
discussões relacionadas às questões sociais e antropológicas referentes à inclusão social.

A proposta da peça não é, única nem exclusivamente, resgatar heróis cômicos, mas ressaltar questões sociais
do estado e da coletividade em geral como o racismo, o convencionalismo, preconceito, o retrato da mulher
na sociedade, a política e a economia, despertando de forma subjacente a refletir sobre tais atitudes. É fazendo
uso da linguagem coloquial e de expressões nortistas, para não cair no comodismo de focalizar apenas nos
acontecimentos dos personagens, que a peça acontece, a cada ano, por meio de vários rumos e participações,
mas nomes como os das personagens Caluda e Verusca estão há tanto tempo presentes que ganharam os postos
de protagonistas, sendo as figuras que mais se destacam em decorrência das falas e posicionamentos inseridos
na trama.
O Bar Caboclo já conquistou a fidelidade do público amapaense pelas reformulações que ocorrem a cada
apresentação do espetáculo. É como se os amapaenses esperassem as apresentações dos próximos anos, em
um processo claro de identificação com as situações ali apresentadas, mas sempre com reformulações e novas
situações e desfechos. Palhano (2012) reforça que o trabalho é como uma novela ou quase como um programa
de humor encaixando novas caras a tramas sem intervir diretamente na base da trama cênica inicialmente
realizada anos atrás, até porque a primeira versão ainda não perdeu sua maior característica – a originalidade.
Dessa forma, é interessante notar como o Bar Caboclo apresenta características gerais que já estavam no
teatro clássico. Se por um lado, a identificação do público dialoga com a questão mimética, já discutida
por Aristóteles na Antiguidade, e seus efeitos para o êxito cênico, principalmente no que diz respeito à
verossimilhança, por outro, os personagens retratados pela trama acabam por refletirem diretamente aspectos
aristofânicos, menândricos e, principalmente, estão em perfeita sintonia com a obra de Teofrasto, à medida em
que constituem retratos sociais marcantes.
ELEMENTOS QUE NÃO SE PERDERAM NO TEMPO

Teofrasto, como já mencionado anteriormente, contribui significativamente para seu período, já que sua
obra apresenta as definições dos tipos sociais partindo das noções do cômico natural com as categorias que
sintetizam comportamentos de pessoas no meio em que vivem. Ao compor seu catálogo, o filósofo se utilizou
do ridículo e da ironia para narrar o modo de agir e as atitudes repetitivas de membros comuns da sociedade.
No bar, de nome Caboclo, cenário principal da trama de Disney Silva, surgem variadas histórias divididas em
intervalos, cada qual abordando e suscitando discussões diferentes que, embora não necessariamente tenham
em comum uma única reflexão sobre a vida na sociedade moderna do norte do Brasil, provocam, além do
riso, o pensamento crítico sobre as atuais condições de vida e comportamento dos habitantes da pólis atual em
questão – Macapá.
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Os pontos principais para a comparação proposta na análise desse material surgiram da observação dos
personagens dessa peça, que podem ser tidos como referências de algumas descrições contidas em Caracteres,
principalmente quando o foco se centra nas duas maiores personalidades do enredo, Verusca e Caluda.
Com a lábia afiada e carisma explícito, Verusca rouba as atenções do público representando ideias e dizeres
dos mais narcisistas, chegando a ser uma fanfarrona, pessoa que, de acordo com Teofrasto (2004, p. 98)
ostenta suas próprias qualidades e feitos, além de viver se gabando e enaltecendo suas próprias ações. É a mais
falante do grupo, fala até mesmo com pessoas que não conhece, fazendo questão de dar sua opinião mesmo
sem ser solicitada, fato este que a aproxima, também, do retrato feito do tagarela (2004, p. 56), cujo tipo social
é o de alguém que, para o bem ou para o mal, manifesta-se de maneira desproposital ou por puro costume.
Essa personagem, que possui um olhar atento, muitas vezes se perde em sua franqueza. Embora a audácia e
as críticas de Verusca fazem com que a interpretação de quem a assiste seja estimulada a olhar em seu entorno
e nas mazelas que acometem seu povo, a personagem também chama a atenção pelo excesso, que reforça o
elemento burlesco da comédia. Isso acontece quando, por exemplo, ela não abdica de imediato ou facilmente
de seus interesses, mesmo quando se solidariza e aparenta forte empatia a quem carece de ajuda. Verusca,
assim, remete ao tipo social que cansado das labutas e indignações passa a ignorá-las, fechando-se às causas
que acabam se tornado repetitivas em seu cotidiano.
Em um determinado momento da peça, um menino que pescava atrás do bar é pego por Verusca espiando pelas
frestas o que acontecia no lado de dentro do estabelecimento, ela chega a sugerir que chamaria o Conselho
Tutelar da cidade, mesmo tendo o menino contado do medo que sentia do pai, que o ameaçava e o agredia caso
o pequeno não trouxesse dinheiro para casa ou pescasse algo para comer. Assim, Verusca não se solidarizou
com a situação da criança e, inclusive, recusou-se de imediato a ajudar o garoto quando Caluda se mostrou
indignada com o descaso que muitas crianças sofrem por parte da sociedade e dos governantes:

VERUSCA: - [...] vamos logo Caluda, toma logo providência desse moleque que eu não tenho
nada a ver com isso!
CALUDA: - Como é que é? É claro que a gente tem que ver alguma coisa com esse menino,
se cada um de nós fizer um pouquinho só, vai fazer a diferença. Macapá é pequena, se cada
um fizer um pouquinho a gente não vai ter tanto menino de rua que nem ele, Verusca a gente
tem que fazer a nossa parte!
VERUSCA: - Eu? Eu não tenho nada a ver com isso Caluda!
VERUSCA: - Imagina só uma cidade como a nossa, toda enquadradinha, toda asfaltadinha,
lembra que o prefeito mandou colocar um asfalto de quinze centímetros não tem um buraco,
não alaga, o centro nem vai pro fundo quando chove, tá legal?
VERUSCA: - Ah, ter problema de menor abandonado? Te toca Caluda, isso é coisa de cidade
grande!
CALUDA: - Problema de cidade grande não, tá cheio de moleque aí pela rua esfregando na
nossa cara, a gente tem que fazer alguma coisa!
VERUSCA: - Caluda tu quer saber de uma coisa? Eu vou falar porque eu não tenho prega na
língua...
CALUDA: - Tu não tem prega em lugar nenhum!
VERUSCA: - Esse problema de menor abandonado é um problema que interessa muita gente,
[...] os políticos, esses sim, se trancam nos seus gabinetes[...] discutem projeto pra lá, projeto
pra li, é uma porrada de dinheiro que entra pra esses tais projetos, escorre tudo pelo ralo e não
se resolve nada [...] e o moleque vai lá para o lado do centro [...]e a mãe com pai fica só na
rede [...] ninguém toma nenhuma providência, aí tu vai jogar a culpa pra cima de mim? (BAR
CABOCLO – 30 ANOS, 2020, 47:26 min.)
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Essa personagem lembra algumas das fortes características descritas por Teofrasto (2004, p.50) no que diz
respeito ao caráter do dissimulado, ou seja, a pessoa que expressa simpatia sem manter laços e comprometimento
fixo com nenhuma causa, que age por conveniência procurando se beneficiar de algum modo sabendo muito
bem como se esquivar das lanças que podem lhe atingir direta ou indiretamente. Além de dissimulação, a
prostituta age como o disparatado, característica de alguém desprovido de censo, que faz coisas sem medir o
grau de ousadia, em outras palavras, é o conhecido “sem noção”, na gíria popular. Assim o descreve Teofrasto
(2004, p. 77) em alguns exemplos:

“[...] No teatro, bate palmas quando os outros deixam de bater; [...] Passa um sujeito com
quem não tem intimidade nenhuma e ele põe-se a chamá-lo pelo nome. [...] Um fulano vem a
sair do tribunal, depois de ter perdido um processo importante, o nosso homem salta-lhe em
cima para lhe dar os parabéns.”

Outra característica marcante nas ações de Verusca é a intromissão, o que não seria totalmente um defeito, já
apontado por Teofrasto (2004, p. 80) quando esmiúça a figura do intrometido, pois se refere a ele como um
indivíduo que possui “excesso de zelo”, ou seja, por mais que Verusca seja uma personagem que se mete em
situações que não lhe dizem respeito, de certa forma, torna-se útil quando toma o lugar de Caluda na resolução
de problemas com as meninas do bar.
Por não medir as palavras, a personagem acaba sendo, na maior parte das vezes, indelicada e desafiadora,
apresentando comportamento de pessoa inoportuna, que em Caracteres é visto com maior grau de
desaprovação aos olhos alheios devido à falta de noção e consideração, geralmente não levando em conta a
situação ou posição na qual os demais se encontram: “Convidam-no para uma festa de casamento, e aí o têm
a dizer mal das mulheres [...]. Ver alguém a chegar de uma grande viagem, e ele vá de o convidar para um
passeio. ” (TEOFRASTO, 2004, p. 81). Na visita do padre ao bar pode-se ressaltar isso:
PADRE EUZÉBIO: - Caluda, venha tomar a benção do padre!
PADRE EUZÉBIO: - Escuta minha filha Caluda, você não acha que já está na idade de
aposentar [...]e ficar tomando conta desse antro de pecado, hein?
VERUSCA: - Ei padre, adorei o senhor padre, olha senhor falou tudinho, que faz anos que eu
queria ver alguém esculhambando assim com essa velha escrota! E além do mais, padre, eu
tenho a maior curiosidade de saber o que o senhor tem embaixo da batina!
(BAR CABOCLO – 30 ANOS, 2020, 67:22 min.)

No bar, a visita de garimpeiros, após a venda do ouro, desperta o interesse das moças que buscam lucrar com
a vinda dos homens. Caluda, assim, parece não querer largar a profissão mesmo já tendo idade avançada. De
acordo com a própria personagem, seu apelido deriva das feridas que surgiram em suas pernas pelos anos de
trabalho como prostituta. Nesse sentido, a figura rememora um traço marcante do retrato do desmazelado,
feito por Teofrasto, pois se trata de uma figura que não possui asseio pessoal e cuidado com sua imagem:
“[...] se lhe aparecem chagas nas pernas ou golpes nos dedos, é menino para, por falta de cuidados, os deixar
infectar.” (TEOFRASTO, 2004, p. 91).
Por outro lado, contrastando com a imagem de desmazelada, Caluda, em alguns momentos, é apresentada
como a figura de liderança entre os funcionários do bar, o que se justificaria em certa medida por sócia do
estabelecimento. No entanto, de acordo com Teofrasto (2004, p. 96), a figura do pedante é exemplificada por
ser a daqueles que assumem um perfil de superioridade exagerada, desproporcional aos seus bens materiais ou
mesmo à posição social que ocupa.
Caluda é a mais velha das prostitutas que trabalham no local, mas se revolta quando alguém a indica o caminho
da aposentadoria, pois se sente e se comporta como jovem, além de se considerar a mais atraente por ser
experiente em seu ramo. A essa particularidade da personagem atrela-se a figura do rejuvenescido, apresentado
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por Teofrasto (2004, p. 110) como sendo a daquele que possui a “[...] ânsia de atividade desproporcional à
idade.”, característica daqueles que têm a necessidade ou hábito de abdicarem do estereótipo em função de
costumes inapropriados para sua idade.

CALUDA: - Olha menino, vou te contar uma coisa, depois que tu provar desse calo aqui, tu
nunca mais vai querer outra coisa. Bora, vem comigo!
VALDEÍ: - Pai, eu vou ter que encarar isso aqui?
SEU SEBASTIÃO: Olha, mais respeito com a dona Maria Caluda!
CALUDA: - “Isso aqui” sou eu que ele tá falando?
VERUSCA: - Olha menino, deixa eu te dizer uma coisa, vai, vai com ela é só hoje, não vai doer
muito não, ela é assim desse jeito porque é de nascença, eu já falei pra ela se aposentar, que ela
está doente, correndo risco de vida [...] mas ela não quer desistir [...]! (BAR CABOCLO – 30
ANOS, 2020, 98:19 min.)

Independentemente de qualquer situação que envolva suas subordinadas, Caluda não fecha as portas para a
gorjeta e, assim, torna-se bastante preocupada com ele, tal qual o mesquinho (TEOFRASTO, 2004, p. 75).
Em uma situação específica, esse traço da personagem torna-se evidente, pois quando Maroquita, uma das
funcionárias do local, é quase forçada a atender um senhor bastante desrespeitoso, mal-educado e pouquíssimo
atraente, que atende pelo nome de Raimundão, a alcoviteira se mostra mais preocupada com o ganho financeiro
do que com a própria moça.
Raimundão é um personagem que possui vários traços de retratos compostos por Teofrasto, dentre estes,
destaca-se a arrogância, definida pelo filósofo (2004, p. 166) como uma insatisfação por todos os outros,
menos por si próprio. O homem ofende todas as moças do bar, mas Caluda demonstra não se importar com a
situação, tudo isso para não perder o freguês, pois, ao invés de defender suas funcionárias, ratifica a postura
de Raimundão que, inclusive, com rispidez, ameaça Verusca:
VERUSCA: - [...] o bar estar fechado pra balanço[...] rasga!
RAIMUNDÃO: - Arre égua, que diabo é isso? Isso deve ser o inferno.com.br, vichi Maria
(risos), ahram, isso é homem mulherzinha!
VERUSCA: - Tá jabá, [...] aqui é fresco mesmo, veado [...] tá legal! Vai logo dizendo o que
tu quer aqui?
RAIMUNDÃO: - Pois fique sabendo que o veado que a gente conhece lá onde eu moro, a
gente vai pro mato pega uma arma e mira e pei!
RAIMUNDÃO: - A gente mata e depois a gente come! (riso)
CALUDA: - Aqui o senhor não precisa seguir a onda, viu coisa feia, aqui o senhor pode matar
e comer, comer depois matar, entendeu?
(BAR CABOCLO – 30 ANOS, 2020, 78:03 min.)

Segundo Teofrasto (2004, p. 53) o bajulador e o complacente têm, na maioria dos casos, objetivos definidos
que podem ser o de chamar a atenção ou agradar quem lhe interessa com alguma desculpa, “insinuando a
conduta respeitável, desejosa de quem o interessa”. Na situação que envolve Raimundão, Caluda se mostra
uma personagem bajuladora e complacente, cujo objetivo final era apenas receber o valor do divertimento do
homem (que diziam ser dono de plantação).
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Caluda até tenta organizar a bagunça que acontece no bar, mas acaba perdendo as estribeiras, falando e agindo
sem preocupação sobre todos os assuntos e expondo todos os envolvidos, apresenta, ainda, a maledicência
sem remorso, pois não perde a oportunidade de falar mal de outras pessoas, além de ser bastante inconveniente
no trato com os clientes. A esse respeito, Teofrasto (2004, p. 93) afirma: “A inconveniência pode definir-se
como uma abordagem que não traz propriamente prejuízo, mas que incomoda. Um sujeito está no primeiro
sono, aparece ele e acorda-o, para lhe dizer meia dúzia de lérias.”.
Um dos traços citados por Teofrasto (2004, p. 95), e que se repete na maioria das prostitutas da casa, está
relacionado ao pedantismo, que seria a alto confiança exagerada, não se configurando como um erro grave,
mas que se torna cômico, justamente por definir o traço das mulheres que encontram uma forma para elevar a
autoestima, driblar o preconceito e cativar a clientela, visando assim a preocupação com o lucro.
Quando um rapaz indignado entra no bar gritando e ameaçando Motosserra, apelido de uma das meninas da
noite, por lhe ter transmitido Gonorreia, uma doença sexualmente transmissível, suas amigas até se juntam para
tentar ajudar a moça a esclarecer a situação, mas acabam chegando à conclusão de que ela realmente estava
doente, já que alegou ter sido muito bem acolhida e medicada no hospital da capital. Essa cena demonstra
a oscilação cômica do caráter das personagens, além de pontuar satiricamente um aspecto preocupante do
estado do Amapá, relacionado às condições de saúde pública:

VERUSCA: - Pelo Amor de Deus, Motosserra, que história é essa que tu passou Gonorreia
pro cara, tu tá doente?
MOTO SERRA:- É claro que não Verusca, eu tenho prova. Eu tenho prova que eu fiz o meu
tratamento todo no Hospital Geral de Macapá! Eu fui muito bem atendida. Não enfrentei fila.
Tomei todos os meus remédios.
VERUSCA: Deixa eu ver isso! Penicilina! Motosserra, Motosserra, tu entrou lá com Gonorreia
e saiu com Malária, que tu tá delirando!
(BAR CABOCLO – 30 ANOS, 2020, 55:11 min.)

Por fim, duas características valem menção justamente por serem traços marcantes em todos os personagens
peça. O primeiro diz respeito ao caráter rejuvenescido (2004, p. 110), pois a clientela do bar, em sua maioria
homens, agem de forma contrária à própria idade, usando gírias adolescentes, dançando como crianças ao
ritmo do Brega amapaense, expondo fetiches de forma infantilizada, como serem amarrados e arrastados pelo
estabelecimento imitando filhotes de cachorros. Nada que ali seja considerado atípico, visto que o ambiente
dispõe da liberdade para a imaginação dos frequentadores e dos espectadores.
Por outro lado, também, a vertente oposta do intuito de agradar e bajular, que parecem ser marcas sutis
presentes em vários tipos descritos, dá espaço à presença do caráter do parolo (2004, p. 59), que se define
como um tipo de “grosseirão” ou pessoa que não faz uso dos modos cultos, aquele que não faz rodeios
mesmo na frente dos empregados, não segue as normas de etiqueta, age e fala sem muitas limitações, não se
importando de imediato com comentários alheios. Esse tipo, um tanto genérico, define a essência de todos os
personagens presentes no Bar Caboclo, que não deixam de ser e viver o que são, de reclamarem, ajudarem,
chorarem, irritarem-se e debocharem do que não depende somente deles, ao mesmo tempo que permitem
trocar de lugar em certas situações e ver que ainda há muito a consertar em vários âmbitos da sociedade, seja
pelo bem do próprio indivíduo ou pelo bem do próximo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Bar Caboclo é, sem sombra de dúvidas, uma peça contemporânea. A forma de apresentação dos personagens, a
interação com o público, a problematização de questões próprias da sociedade brasileira (pobreza, desigualdade
social, preconceitos, etc.), elementos linguísticos que visam aproximação maior com a realidade do povo e,
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principalmente, a valorização de aspectos amapaenses, inserem a peça num momento de resgate do teatro
popular, de uma maior identificação do fazer teatral com o público e a desconstrução dos padrões vigentes.
Ao confrontar os retratos de uma época específica, de Caracteres, datado de 320 a.C., com as personagens do
Bar Caboclo, em pleno século XXI, é evidente que haja um distanciamento estético e temporal entre os tipos
relatados, no entanto, um olhar mais atento, também, reforça a ideia de que há séculos rimos, ridicularizamos
e questionamos os mesmos hábitos, dizeres, aspectos morais, éticos e políticos, pois eles fazem parte do cerne
da organização social e dizem respeito a aspectos muito íntimos do próprio ser humano.
Sendo assim, se Teofrasto é atemporal em suas caracterizações, tampouco pode-se ignorar o fato de uma peça
como Bar Caboclo, com suas devidas atualizações na trama, repetir, desde 1997, a mesma fórmula e continuar
gerando o riso. Mesmo que esteja inserida em uma sociedade consumista, a peça não pode ser resumida
somente a mais uma forma de entretenimento em que se paga para rir. Na montagem de Bar Caboclo, tal como
faz Teofrasto com a descrição de membros da pólis, proporciona-se o riso e questiona-se o vício, como se as
sombras que ficam do lado de fora da caverna, em alusão à clássica narrativa platônica, dessem a oportunidade
ao indivíduo, seja aquele que atua, seja aquele que contempla, de reconhecer as atitudes que o impedem de
sair dela.
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O PODER RETÓRICO DE VIEIRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM IMPÉRIO PORTUGUÊS NO
ESTADO DO GRÃO-PARÁ
Cassia Sthephanie Cardoso da Silva1
RESUMO:

O objetivo deste trabalho é analisar como a Retórica, pensada como técnica foi capaz de influenciar na
construção do Império Português no século XVII, trazendo uma expansão não apenas marítima, mas religiosa.
Para isso, relembramos o percurso missionário que o Pe. Antônio Vieira fez no Estado do Maranhão e GrãoPará, e tomamos como objeto de análise o Sermão da Sexagésima, de Antônio Vieira, pregado na Capela Real
- dois anos depois que esteve no Maranhão e Grão-Pará -, na cidade de Lisboa, para comentar sobre o modo
como ele acreditava que as conversões ao catolicismo eram poderosas para a manutenção do Império a partir
do que experienciou nos anos missionários.
PALAVRAS-CHAVES: Retórica; Elocutio; Agudeza; Império Português; Pe. Antônio Vieira.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Com a Reforma Protestante, no século XVI, a Igreja católica encontra-se em um papel desfavorável
quanto à sua atuação cristã. O cenário em torno desse decaimento é visto como desesperador ao poder político
que a Igreja desenvolve no Estado. Desta forma, no século XVII, como meio de reverter essa realidade, a
Igreja, com apoio do rei D. João IV de Portugal, inicia um processo de restabelecimento de poder através da
conversão de índios para o catolicismo com a vinda de padres jesuítas para o chamado Estado do Maranhão
e Grão-Pará.
Assim, as produções letradas seiscentistas luso-brasileiras são essenciais para o entendimento da
construção político-social da América Portuguesa. É o caso, a saber, da vasta fortuna crítica construída a
respeito da vida e obra de Antônio Vieira – jesuíta que adquiriu prestígio, em especial, pelo seu empenho no
comando das Missões da Companhia de Jesus no Estado do Maranhão e Grão-Pará, nos anos de 1653 a 1661,
nas quais se buscava a catequização dos índios na Colônia.
Ao tratar sobre Vieira, nos apoiaremos em Azevedo (1992) para entender a relevância de compreender
sobre a história do jesuíta. Portanto, no envio de jesuítas para o Estado do Maranhão e Grão-Pará, um dos
envolvidos é o Padre Antônio Vieira, missionário que toma frente desta Contrarreforma Católica, com o intuito
de catequização em massa dos nativos, “e durante o tempo em que a Missão permaneceu sob a sua direção,
isto é, de 1652 até meados de 1661, data da primeira expulsão dos inacianos da região, a empresa da Ordem
em tais domínios vivenciou um período realmente dinâmico e expansionista” (SANTOS, 2015, p. 83). Assim,
como afirma Eidorfe Moreira (1989, p. 7), “social e culturalmente, Vieira é a maior figura da história paraense
em seus primórdios”, pois nas terras do Grão-Pará, o padre assumiu o caráter de defensor das causas indígenas
nas campanhas em favor de libertação dos mesmos e, de tal modo que o seja, registrou-se como uma figura
1 Graduada em Letras Português pela Universidade Federal do Amapá (UNIFAP - campus Santana). Mestranda pelo programa de
Estudos Comparados em Literaturas de Língua Portuguesa da Universidade de São Paulo (USP), sob orientação do Professor Doutor
Jean Pierre Chauvin. E-mail para contato: cassiacardoso@usp.br.
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de grande importância para a História do território. Corroborando com a ideia expansionista, Azevedo (1901),
diz que
Com diminuto numero de companheiros, pois ao todo não passavam de vinte, sua
autoridade dilatava-se por centenas de leguas, e abrangia enorme população. Onze
aldeias de indios mansos no Maranhão e Gurupy; seis nas visinhanças do Pará, sete no
Tocantins, vinte e oito no Amazonas, constituiam por então o domínio effectivo dos
jesuítas [...] (AZEVEDO, 1901, p. 64).2
No entanto, é válido ressaltar que o jesuíta não esteve apenas a cargo do papel de defensor das causas
indígenas, mas também exerceu, antes de tudo, atividades no campo da epistolografia, atividades essas que
passam a dar ao Padre Antônio Vieira grandioso destaque, seja pelo sentido religioso ou seja pelo sentido
político que suas epístolas carregam, conforme Moreira (1989) salienta, e que fazem parte do grande objetivo
de sua vinda à Colônia.
Dentro da sua função missionária, Padre Antônio Vieira aprimorou seu caráter de epistológrafo,
desenvolvendo um trabalho político-retórico-teológico vasto e forte. Além disso, atuou também por meio
de suas pregações religiosas, com os sermões, para o ganho de imperialismo cristológico pensado pelos
portugueses (COELHO, 2011). Portanto,
Nessa perspectiva, não apenas seria inócuo considerar a qualidade de seus textos fora
de sua propriedade retórico-política, como ainda mais, não seria possível caracterizar
corretamente uma e outra isentando-as de seu peso teológico e, com ele, de seu vetor
teleológico. Retórica e estética (e já o termo ‘estética’ é aí anacrônico), para ele, não
valeriam mais que como efeito e multiplicação desse efeito cujo sentido e causa não
é o código lingüístico ou gosto literário, mas a manifestação da vontade divina entre
os homens. Na sua maneira de ver, que certamente teria que ser considerada não para
se partilhar dela, mas para se chegar a conhecer o significado do que diz, a verdade
divina preveria a sua mobilização eficaz na história, na vida, no conhecimento e na
linguagem do homem, e, portanto, nenhuma dessas instâncias poderia autonomizar-se
sem crime contra essa verdade (PÉCORA, 2008, p. 35).
Essa unidade retórico-político-teológica dos sermões de Vieira, conceituada por Pécora (2008), acaba
por incidir sobre as representações que o célebre padre constrói através das suas pregações. A utilização da
retórica, por meio da construção de ethos (“caráter”) pela elocução, possibilita a aproximação a respeito do
Grão-Pará, suscitando o pregador pathos (“paixão”) para convencer política e teologicamente os ouvintes. A
conversão, assim, passa a estar ligada a uma identificação ocasionada pela representação (PÉCORA, 2008, p.
59).
Com questões de motivações políticas, pensar em Vieira enquanto homem de Estado é também refletir
sobre quais objetivos ele buscava atingir em vida pública, afinal era um alguém que desenvolvia o papel de
comandar a Missão a pedido do Rei e que, direta ou indiretamente, tinha a responsabilidade de fazer valer o
motivo da viagem. Assim, Pécora (2008, p. 59) reafirma a condição de que “Antônio Vieira é um visionário,
certamente. Mas ele nunca o foi fora de um forte senso político, e, mais do que isso, jurídico-institucional
[...]”, assim fica induzido que uma análise acerca do real valor da retórica na produção sermonária do jesuíta
estaria comprometida se esquecida da eficácia do divino para com a humanidade como um todo, e não em uma
lógica individualista, não se fizer presente. (PÉCORA, 2008, p. 46).
2 A presente citação segue regras ortográficas do texto original.
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Portanto, com a conversão em massa dos índios, que lhe foi atribuída como missão, o Pe. Antônio
Vieira se consagra como um dos maiores nomes da Companhia de Jesus e um dos mais reconhecidos autores
com domínio daquilo que chamaremos Retórica.
A ARTE DA PERSUASÃO NO MODO DE DOMINAÇÃO PORTUGUESA

Nascida na Grécia antiga, por volta do século V a.C., a Retórica veio como uma técnica de convencimento
para pautas do judiciário e político. No decorrer dos anos, com as artes liberais, nas Universidades da Idade
Média, o ensino da Retórica emerge, juntamente com a lógica e a gramática, para formar o trivium. Portanto,
o objetivo principal dos estudos retóricos era ensinar a convencer a platéia por meio de argumentos. Assim,
consideraremos a partir de Barthes (2001), neste trabalho, que Retórica é uma técnica persuasiva por meio da
arte do bem falar.
A Retórica pode ser pensada em cinco tópicos: inventio: algo como “invenção” e se trata do(s)
assunto(s) abordado(s) no discurso; dispositio: algo como “disposição” e se trata da organização estrutural do
assunto; elocutio: algo como “elocução” e se trata da escolha pela expressão mais adequada para ser usada
no discurso; memoria: algo como “memória” e se trata de memorização do discurso; pronuntiatio: algo como
“pronunciamento” e se trata do modo de declamar o discurso, tendo como atributo os gestos e entonação, por
exemplo, buscando a fluidez do conteúdo que está sendo abordado.
Das pontuações feitas acima, podemos refletir mais profundamente sobre a elocutio. Sendo ela a
escolha pela expressão mais adequada para convencer as pessoas através da eloquência, faz com que a tchenè
rhetorikè se consagre como uma arte da comunicação cotidiana pela sua qualidade de circular pelos mais
diversos assuntos através do convencimento que a ele próprio comporta. A possibilidade de circular entre os
mais diversos públicos, pela escolha mais apropriada das palavras, traz ao orador um maior grau de poder.
Podemos refletir que o “maior grau de poder” do orador pode estar relacionado com a agudeza,
afinal, aquele que domina a elocutio é aquele que está em posse da faculdade intelectual do engenho, pois,
como aponta Hansen (2000, p. 317), “nas preceptivas retóricas do século XVII, a agudeza é definida como a
metáfora resultante da faculdade intelectual do engenho, que a produz como ‘belo eficaz’ ou efeito inesperado
de maravilha que espanta, agrada e persuade. A agudeza também pode resultar do furor e do exercício”.
A essa capacidade de metaforizar para causar no público uma clareza súbita sobre aquilo que nunca
foi posto em comparação por ele, estaria em sintonia com a escolha certa das palavras que seria capaz de
convencer o público tanto daquilo que o orador pretende: das partes menores (de metáfora em metáfora) surge
o entendimento do público (que ele acredita ser de total responsabilidade dele) e o orador o convence (a partir
das palavras certas - elocutio) para aquilo que ele sempre quis convencer.
A essa súbita clareza mental, que o público acredita ter conseguido sozinho, e o orador não se vangloria
de modo exacerbado da sua persuasão, podemos pensar como sendo resultado da sutileza unida a elocutio.
Pois, convencer sutilmente é deixar que o convencido acredite ser aquela a sua própria e mais adequada
opinião, com menor possibilidade de refutação através das palavras bem colocadas, pois
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Os processos da inventio e da elocutio fundamentam não uma ‘estética’, que pressupõe
a psicologia do autor, a autonomia estética e a livre-concorrência da obra no mercado
como a mercadoria ‘originalidade’ apropriada por públicos dotados de autonomia
crítica, mas uma técnica, que é um saber-fazer ou uma ciência retórica dos preceitos,
procedimentos técnicos e efeitos verossímeis e decorosos específica da racionalidade
não-psicológica da mímesis aristotélica reciclada neoescolasticamente (HANSEN,
2000, p. 323).
Para efeito da Retórica, a adaptação ao nível do público é fundamental. Para falar e persuadir, é
preciso se instaurar sutilmente nos contextos, porque “[...] está implicada a pragmática cortesã típica das
monarquias absolutistas do século XVII, [...] que define os produtores de agudezas [...] pelo juízo prudente nas
ocasiões em que a elegância discreta é a primeira norma da etiqueta” (HANSEN, 2000, p. 332).
A Retórica, conforme Hansen (2000, p. 337) explica, é pensada como essa técnica a partir das
metáforas e suas proximidades com o jogo de imagem, construindo uma representação mental no ouvinte e
conclui dizendo que “as discussões seiscentistas da agudeza têm por objeto principal a verossimilhança e o
decoro da sua aplicação: nelas sempre está em pauta a questão do efeito persuasivo”.
Em suma, a Retórica, pensada por Aristóteles, é a técnica da persuasão através do escrever bem;
a teoria da verossimilhança também compõe a Retórica no sentido da representação através da construção
imagética, pois, ainda em Aristóteles, a imitatio é o operador da vida, onde o homem aprende imitando, de
modo que a construção metal da imagem auxilia na clareza súbita causada pelo jogo de palavras. Assim, no
ensino jesuítico, a Retórica já não segue uma ordem absoluta de lógica, mas sim a ornato, em que se preza pela
maneira estreita em nome da naturalidade (BARTHES, 2001, p. 40).
UMA BREVE HISTÓRIA DO IMPÉRIO MARÍTIMO PORTUGUÊS
A figura de D. Afonso Henriques tornou- se central para a construção do Império Português no decorrer
dos anos, pois em 25 de julho de 1139, na Batalha de Ourique, D. Henriques e os Cavaleiros Templários
vencem uma corja muçulmana, o que leva o Conde a fundar o Reino de Portugal e se tornar o primeiro Rei de
Portugal.
Em 05 de outubro de 1143, o Rei Afonso Henriques assina, com o primo Afonso VII de Leão e Castela,
o Tratado de Zamora (que reconhece a Soberania Portuguesa). Assim, a reconquista da Península Ibérica era
importante para os cristãos e também para manter o título. Lisboa passou a fazer parte das Cruzadas. Tal
envolvimento ficou conhecido como o Cerco de Lisboa, em 1147, e foi decisivo para a dominação portuguesa
contra a dominação islâmica. O ato final do Cerco de Lisboa foi em 1249 com a conquista do Algarve, levando
ao fim da Reconquista Cristã em Portugal.
Anos depois, frente à inconformidade de que Portugal poderia ser entregue ao Reino de Castela,
inicia-se uma Guerra Civil e Castela invade o território português na tentativa de dominá-lo. D. João de Avis
- ou João I de Portugal, lidera as forças do povo para o campo na Batalha de Aljubarrota: 6 mil portugueses
contra 30 mil castelhanos. Com o baixo número de guerreiros portugueses, destaca-se a atuação de Nuno
Álvares Pereira para a vitória portuguesa. E assim D. João I é aclamado Rei.
Dada a proximidade de mouros e espanhóis do território português, as ameaças de invasão ainda eram
uma realidade. Para evitar, então, Portugal precisa de mais guerreiros e ouro, e veem na Índia uma esperança
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de conseguir sanar essa necessidade de ouro. No entanto, o caminho para a Índia era arriscado devido à
dominação dos outros povos, então, como saída, iniciam-se As Navegações: pensadas por D. Henrique de
Avis - que fundou uma escola de navegação em Sagres para preparar navegantes. As Navegações se tornaram
revolucionárias, pois nenhum outro povo havia se arriscado tanto em Mares.
Com a Conquista de Ceuta, em agosto de 1415, nasce o Império Português, pois dessa vitória surgem
meios para o financiamento da Era dos Descobrimentos que os portugueses iniciaram. Em Lisboa tem-se o
marco da Era Naval com o domínio das ciências e tecnologias nos séculos XV e XVI. Tal qual foi grandioso o
desenvolvimento das engenharias navais, que os portugueses assinam a invenção das caravelas, naus, carracas
e galeões.
Com toda a tecnologia naval, Portugal inicia a expedição: descobre o Arquipélago da Madeira (1419)
e Ilha dos Açores (1432), em 1424, desviando do Cabo Bojador, chegam a Guiné, em Cabo Verde; em 1483
acham Angola. Com a descoberta de Angola, os portugueses tomam a costa africana e buscam marcar território
colocando esculturas para padronizar os locais arquitetonicamente.
No entanto, para chegar às Índias, os portugueses precisavam desviar do Cabo das Tormentas de
modo que passam a navegar em dois oceanos ao mesmo tempo. Mas, com o longo tempo de viagem para as
Índias, eles retornam a Portugal por falta de suprimentos. Em 1491, porém, Cristóvão Colombo incita chegar
ao destino em menos dias e, com a falta de financiamento por parte do Rei, ele vai até os Reis de Leão e
Castela. Desse acordo, Cristóvão faz com que Castela entre na Era dos Descobrimentos.
A primeira vista das Américas se dá em 1487 quando Vasco da Gama, para desviar do Cabo das
Tormentas e chegar às Índias, navega o Índico. Devido ao achamento das Américas, Portugal descobre o
Brasil, Moçambique e domina o comércio da Índia.
Em decorrência disso, ainda nos tempos atuais, o Império Português se instaura como grandioso pela
sua brandura ao guerrilhar. Ao pensar nisso, a noção de conquista portuguesa se une à conquista cristã, levando
em consideração que o início das batalhas se instaura em nome da fé e são dedicadas a ela. Refletir o poder
da conquista cristã pode significar o mesmo que refletir sobre a maneira como a Igreja foi capaz de convidar
a tantos para se arriscar na incerteza do novo.
O PREGAR É SEMAR: E SE SEMEIAM HOMENS, CAVALEIROS, NAVEGAÇÕES E
DOMÍNIOS

Das vitórias portuguesas, atribui-se a conversão como uma das maiores. Dizemos isso a partir da
massa convertida em cada território que os colonos passaram. Para explicitar sobre como a conversão era algo
muito importante na Contrarreforma e na segurança de pacificação dos colonizados, analisaremos o Sermão
da Sexagésima, proferido por Pe. Antônio Vieira, na Capela Real de Lisboa, no ano de 16553 - dois anos após
sua chegada no Estado do Maranhão e Grão-Pará, onde comandou Missões para conversão indígena.
Na condição de orador, o Pe. Antônio Vieira mobiliza reflexões acerca da aceitação do cristianismo,
e atribui aos demais Padres e seus discursos a ineficácia das não-conversões. No presente Sermão, o jesuíta
3 A edição do sermão usada neste trabalho (que contém o texto) foi publicada em 2014. Referência completa na seção final.
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utilizará metáforas para construir a ideia central de sua crítica: pregar é semear, afinal “e se quisesse Deus que
este tão ilustre e tão numeroso auditório4 saísse hoje tão desenganado da pregação, como vem enganado com
o pregador! Ouçamos o Evangelho, e ouçamo-lo todo, que todo é do caso que me levou e trouxe de tão longe
(VIEIRA, 1655, p. 43).
Com o Sermão dividido em dez partes, o jesuíta segue construindo uma lógica imagética a partir da
Retórica e a colocação correta das palavras, afinal, ainda que houvesse o objetivo de atribuir aos discursos
dos demais oradores a ineficácia das conversões, ele buscava persuadir seu público ao mesmo tempo, mas de
modo sútil. A esse pensamento primeiro do orador, pensemos também a partir da força da Igreja sob o Estado:
não havia quem não fosse aceitar a Deus se não por um mal maior que habitaria na pessoa. A Igreja era Deus
e Deus era tudo. O livre arbítrio era tomado como heresia, conforme se pode entender em
O trigo, que semeou o Pregador Evangélico, diz Cristo que é a palavra de Deus. Os
espinhos, as pedras, o caminho, e a terra boa, em que o trigo caiu, são os diversos
corações dos homens. Os espinhos são os corações embaraçados com cuidados, com
riquezas, com delícias; e nestes afoga-se a palavra de Deus. As pedras são os corações
duros, e obstinados; e nestes seca-se a palavra de Deus, e se nasce, não cria raízes.
Os caminhos são os corações inquietos, e perturbados com a passagem, e tropel das
coisas do mundo, umas que vão, outras que vêm, outras que atravessam, e todas
passam; e nestes é pisada a palavra de Deus, porque ou a desatendem, ou a desprezam.
Finalmente a terra boa são os corações bons, ou os homens de bom coração; e nestes
prende, e frutifica a palavra divina com tanta fecundidade, e abundância, que se colhe
cento por um: Et fructum fecit centuplum (VIEIRA, 1655, p. 48).
No decorrer das passagens, Vieira (1655) demonstra como a agudeza é um importante meio de
persuasão, construindo relações entre Deus-Pregador-Homem de modo a destacar como cada um está a cargo
de uma responsabilidade para a ascensão divina, com destaque para

Fazer pouco fruto a palavra de Deus no mundo pode proceder de um de três princípios:
ou da parte do pregador, ou da parte do ouvinte, ou da parte de Deus. Para uma alma
se converter por meio de um Sermão, há de haver três concursos: há de concorrer o
pregador com a doutrina, persuadindo; há de concorrer o ouvinte com o entendimento,
percebendo; há de concorrer Deus com a graça, alumiando. Para um homem se ver a
si mesmo, são necessárias três coisas: olhos, espelho, e luz. Se tem espelho, e é cego,
não se pode ver por falta de olhos; se tem espelho, e olhos, e é de noite, não se pode
ver por falta de luz. Logo há mister luz, há mister espelho, e há mister olhos. Que
coisa é a conversão de uma alma, senão entrar um homem dentro em si, e ver--se a si
mesmo? Para esta vista são necessários olhos, é necessária luz, e é necessário espelho.
O pregador concorre com o espelho, que é a doutrina; Deus concorre com a luz, que
é a graça; o homem concorre com os olhos, que é o conhecimento. Ora suposto que
a conversão das almas por meio da pregação depende destes três concursos: de Deus,
4 A consideração pelo público ouvinte da pregação esclarece compreensões para a escolha das palavras, seus
jogos imagéticos e metafóricos, pois o sermão possui uma finalidade, portanto, toda e qualquer ação em seu
entorno está sendo pensada para atingir seu objetivo, conforme corrobora Chauvin (2020): “[...] assim como
há múltiplos Vieiras, existem várias espécies de sermão, dispostos segundo o teor da matéria, os pressupostos
que os animam, os métodos que os embalam, os estilos convenientes e os fins pretendidos pelo orador, tendo
em vista o auditório a quem se dirige. O ato de pregar é observado com extrema atenção por aqueles que escutam o orador falar” (CHAUVIN, 2020, p. 10). Referência completa na seção final.
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do pregador, e do ouvinte; por qual deles devemos entender que falta? Por parte do
ouvinte, ou por parte do pregador, ou por parte de Deus? (VIEIRA, 1655, p. 50).
Incitando a discussão de que
[...] como em um pregador há tantas qualidades, e em uma pregação tantas leis, e os
pregadores podem ser culpados em todas; em qual consistirá esta culpa? No pregador
podem-se considerar cinco circunstâncias: a Pessoa, a Ciência, a Matéria, o Estilo, a
Voz. A pessoa que é; e ciência que tem; a matéria que trata; o estilo que segue; a voz
com que fala. Todas estas circunstâncias temos no Evangelho. Vamo-las examinando
uma por uma, e buscando esta causa (VIEIRA, 1655, p. 53).
Vieira (1655) concerne ao inventio a arte de semear a fé por meio da pregação, e, de acordo com a
estrutura Retórica explanada anteriormente, vemos que as perguntas que o Padre faz no trecho acima citado,
dispensam respostas pois ficam como uma ponte entre o público e o orador, em que do segundo se tem a
conclusão, e do primeiro tem-se a indução, como no trecho “não nego, nem quero dizer, que o sermão não
haja de ter variedade de discursos; mas esses hão de nascer todos da mesma matéria, e continuar, e acabar nela.
Quereis ver tudo isto com os olhos?” (VIEIRA, 1655, p. 61), acrescentando também a importância da elocutio
do discurso ao nível do público ouvinte. A essa indução, a esse jogo de entrelinhas, o jesuíta atribui também o
feito da sutileza como o motor da pregação, dizendo que “assim há de ser o pregar. Hão de cair as coisas, e hão
de nascer: tão naturais, que vão caindo; tão próprias, que venham nascendo. Que diferente é o estilo violento,
e tirânico, que hoje se usa!” (VIEIRA, 1655, p. 57), e que a falha da sutileza leva à recusa da conversão.
Prosseguindo o momento, Pe. Vieira (1655) ainda acrescenta que
Tudo o que tenho dito pudera demonstrar largamente, não só com os preceitos dos
Aristóteles, dos Túlios, dos Quintilianos, mas com a prática observada do príncipe dos
Oradores Evangélicos, São João Crisóstomo, de São Basílio Magno, São Bernardo,
São Cipriano, e com as famosíssimas orações de São Gregório Nazianzeno, mestre
de ambas as Igrejas. E posto que nestes mesmos Padres, como em Santo Agostinho,
São Gregório, e muitos outros, se acham os Evangelhos apostilados com nomes de
sermões, e homilias; uma coisa é expor, e outra pregar; uma ensinar, e outra persuadir.
E desta última é que eu falo, com a qual tanto fruto fizeram no mundo Santo António
de Pádua, e São Vicente Ferrer (VIEIRA, 1655, p. 62).
Esclarecendo que a persuasão é a própria arte do falar bem e convencer, seguindo as metáforas,
o autor permanece questionando retoricamente se “será porventura a falta de ciência que há em muitos
pregadores?” (VIEIRA, 1655, p. 60) e acrescenta que “o pregar não é recitar. As razões próprias nascem do
entendimento, as alheias vão pegadas à memória: e os homens não se convencem pela memória, senão pelo
entendimento” (VIEIRA, 1655, p. 64), relacionando a pronuntiatio como uma parte válida da encenação e
incitando a memoria como um efeito crucial para a perpetuação do inventio.
Por meio da pregação, o orador ainda destaca que os “antigamente pregavam bradando, hoje pregam
conversando. Antigamente a primeira parte do pregador era boa voz, e bom peito” (VIEIRA, 1655, p. 65), de
modo que
As palavras que tomei por Tema o dizem: Semen est Verbum Dei. Sabeis (Cristãos) a
causa, por que se faz hoje tão pouco fruto com tantas pregações? É porque as palavras
dos pregadores são palavras, mas não são palavras de Deus. Falo do que ordinariamente
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se ouve. A palavra de Deus (como dizia) é tão poderosa, e tão eficaz, que não só na
boa terra faz fruto, mas até nas pedras, e nos espinhos nasce. Mas se as palavras dos
pregadores não são palavra de Deus; que muito que não tenham a eficácia, e os efeitos
de palavra de Deus? Ventum seminabunt, et turbinem colligent [...], diz o Espírito
Santo: ‘Quem semeia ventos colhe tempestades’. Se os pregadores semeiam vento, se
o que se prega é vaidade, se não se prega a palavra de Deus; como não há a Igreja de
Deus de correr tormenta em vez de colher fruto? (VIEIRA, 1655, p. 67).
O jesuíta, que ganha, ainda nos tempos atuais, grande notoriedade pelo seu sermonário, ainda
esclarece que para fazer sermão, é preciso dominar as técnicas da Retórica, pois a persuasão é significativa
para a conversão dos Homens. E a agregação deles é fundamental para o restabelecimento de poder da Igreja
na Contrarreforma. Ganhar fiéis e fidelizar aqueles que já possui, é, para o catolicismo, o meio de manter o
poder e prestígio que foram construídos em sua História como Reino e Nação.
Enfim para que os pregadores saibam como hão de pregar, e os ouvintes a quem hão de
ouvir, acabo com um exemplo do nosso Reino, e quase dos nossos tempos. Pregavam
em Coimbra dois famosos pregadores, ambos bem conhecidos por seus escritos:
não os nomeio, porque os hei de desigualar. Altercou-se entre alguns Doutores da
Universidade qual dos dois fosse maior pregador; e como não há juízo sem inclinação,
uns diziam ‘este’, outros, ‘aquele’. Mas um lente, que entre os mais tinha maior
autoridade, concluiu desta maneira: ‘Entre dois sujeitos tão grandes não me atrevo a
interpor juízo: só direi uma diferença, que sempre experimento. Quando ouço um, saio
do sermão muito contente do pregador; quando ouço outro, saio muito descontente de
mim’ (VIEIRA, 1655, p. 73)
Com isto tenho acabado. Algum dia vos enganastes tanto comigo, que saíeis do sermão
muito contentes do pregador; agora quisera eu desenganar-vos tanto, que saíreis muito
descontentes de vós. Semeadores do Evangelho, eis aqui o que devemos pretender nos
nossos sermões, não que os homens saiam contentes de nós, senão que saiam muito
descontentes de si [...] (VIEIRA, 1655, p. 73)
Portanto, no que tange o estabelecimento de poder por meio da Retórica, para converter Homens ao
cristianismo, e agregar ao Império Português maior domínio, os jesuítas (com as missões da Companhia de
Jesus) desempenham papel fundamental. O sermão aqui comentado estava como um dos muitos pregados
do Pe. Antônio Vieira que pode ser tomado como um exemplo do quão grandiosas eram as repercussões da
dispositio.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pensar retoricamente, segundo Aristóteles no seu Livro 1, é entender que a persuasão, através da
eloquência, precisa estar atrelada a uma adaptação de elocutio ao nível do público-alvo. Desse modo, temos
uma versão retórica preocupada com a estética do público e essa preocupação é de responsabilidade do orador,
aquele que profere o discurso, conforme Barthes (2001) acrescenta.
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O próprio Sermão da Sexagésima é uma grande metáfora: faz uso de metalinguagem ao falar de como
se deve pregar usando uma pregação. A construção da imagem se faz através da fala com propriedade, pois
assim o público vê no pregador a autoridade divina, a maior proximidade humana com Deus. E constrói-se um
Império unido em fé para manter a Nação presentada pelo divino.
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Resumo:
O presente texto visa apresentar um relato de experiência vivenciado junto ao Programa de Cultura (PROCULT) da Universidade
Federal do Amapá (UNIFAP) abordando a Oficina de Danças Amazônicas promovida por este Programa. Este relato visa entender
o processo de ocupação da Arte Popular, através da poética corporal amazônica, em um espaço acadêmico reafirmando-o como um
espaço de criação artística através da presença do Artista Popular em diversos espaços.

Palavras - chaves: PROCULT; Boi-bumbá; Artista popular.
Abstract:
This text aims to present an account of experience lived with the Culture Program (PROCULT) of the Federal University of Amapá
(UNIFAP) addressing the Amazon Dance Workshop promoted by this Program. This report aims to understand the process of
occupation of Popular Art, through Amazonian body poetics, in an academic space reaffirming it as a space for artistic creation
through the presence of the Popular Artist in several spaces.

Keywords: PROCULT; Boi-bumbá; Popular artist.

O PROCULT - Programa de Cultura da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, visa ampliar a
pluralidade de conhecimentos acerca da Arte e da diversidade cultural, projetando e realizando distintos projetos
de extensão e de pesquisas extensionistas tanto para a comunidade acadêmica quanto para a comunidade local
do Estado do Amapá. Nesta perspectiva este relato refere-se às Oficinas de Danças Amazônicas que integram
o referido Programa, trazendo a comunidade acadêmica e não acadêmica para dentro do espaço universitário
na perspectiva de criar um circuito do fazer/vivenciar a Arte, em específico a Dança, numa perspectiva de
democratizar o acesso as linguagens artísticas por diferentes pessoas. Nesta perspectiva este relato apresenta
um trajeto do dançar que vai do oficineiro aos participantes e que retorna ao próprio oficineiro num fluxo de
afirmação de como o contato com a Arte é importante a todos e todas que se permitem a este envolvimento
pretendendo pensar como a instituição Universidade precisa utilizar sua infraestrutura para ser um local de
promoção da cultura.
O Projeto Oficina de Danças Amazônicas é vinculado a UNIFAP, mas foi desenvolvido e ministrado
por um Artista local da comunidade de Macapá ativo em diversos grupos de danças folclóricas da região,
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entre eles as comunidades de escolas de samba, quadrilhas juninas e, em especial, aos grupos de Boi-bumbá
amapaense. De dançarino a coordenador geral, de aderecista a coreógrafo e diretor cênico, ao longo de dez
anos o artista Marlon Júnior, desenvolve, empiricamente, diversas funções nesses grupos que integra.
No ano de 2017, a convite da coordenação à época do PROCULT, o Artista local passa a integrar o
referido Programa. No ano de 2018, com o amadurecimento do PROCULT, surge a oportunidade de que esse
Artista local se torne um oficineiro do Programa, desenvolvendo atividades referentes ao seu próprio fazer
cultural ligado às danças amazônicas que se demonstrou inicialmente como algo novo no processo, pois, pela
primeira vez uma turma de alunos(acadêmicos e da comunidade local) seria coordenada por um Artista e não
por um professor universitário. Dessa forma, uma experiência nova apresentava-se para todos os integrantes,
coordenadores, monitores e participantes do PROCULT.
Contudo, antes de adentramos nesse relato de experiência, precisamos entender qual foi o projeto
inicial que norteou essa aproximação da Universidade para com a Arte local que se encontra as bordas do
institucional acadêmico e que objetivou entender os conceitos sobre o festival folclórico da cidade de ParintinsAM, principal objeto de trabalho do oficineiro e fonte das musicalidades e coreografias trabalhadas na oficina
de dança do Programa de Cultura da UNIFAP.

Sobre o Festival Folclórico de Parintins: Breve contexto histórico e suas peculiaridades

Antes de aprofundar no relato de experiências do Programa se faz necessário elucidar um pouco sobre
os processos funcionais que nortearam as oficinas, sendo eles a música e a dança que foram extraídas do
ritmo de Boi-bumbá presente no festival folclórico de Parintins-AM. Para isso, apresenta-se um breve resumo
histórico sobre a festividade em questão, para que possamos entender as especificidades da festa e, com elas,
dialogar sobre as potencialidades que foram usadas para o projeto e para as atividades da oficina.
O festival de folclórico de Parintins é uma festa popular que acontece anualmente na cidade de ParintinsAM. A festividade consiste em uma disputa, centenária, entre duas associações de Boi- bumbá, de um lado
o Boi Garantido representado pela cor vermelha e do outro o Boi Caprichoso representado pela cor azul. O
ritmo de Boi-bumbá cria a musicalidade da modalidade toada, que fora amplamente utilizada na construção
das oficinas artísticas aqui relatadas.
O Boi-bumb���������������������������������������������������������������������������������������
á��������������������������������������������������������������������������������������
é um folguedo������������������������������������������������������������������������
¹�����������������������������������������������������������������������
popular regional que tem raízes no bumba meu boi, manifestação folclórica que tem forte presença no estado do Maranhão e possui intensa influência negra e católica. Característico
do estado do Maranhão, com forte presença na cidade de São Luís e pode ser conceituado como uma Festa
Junina² que, em seu contexto de criação, encontra-se estreita ligação com as celebrações litúrgicas católicas no
mês de junho, que festejam São João, Santo Antônio, São Pedro e São Marçal, (REIS,2008).
A festa do Bumba-meu-boi, atualmente, passou por uma modernização e seu ciclo foi dividido em boi
de orquestra: que se apresenta em palcos e em eventos turísticos da região metropolitana de São Luiz e tem
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como público alvo os turistas que não conhecem a cultura local; e o boi de rua: que apresenta uma maior
ligação para com a tradição original da festa e em especial com as contribuições históricas e culturais que os
diferentes povos agregaram para a origem a manifestação folclórica maranhense (REIS, 2008).
O Bumba-meu-boi toma proporções diferentes na Amazônia a partir da migração dos nordestinos
para essa região durante o primeiro ciclo da borracha (década de 80), onde se instaura, com um fluxo cultural
mútuo, uma nova composição cênica que incorpora na festividade aspectos indígenas e caboclos. Os agentes
históricos das duas festas por vezes se confundem, devido os fundadores dos bumbas Garantido e Caprichoso
terem sido brincantes nas festanças juninas de bumba meu boi do Maranhão, contudo é possível distinguir
particularidades de cada festa através de seus, respectivos, eixos folclóricos norteadores (BRAGA, 2002).
Vale ressaltar que o elemento figurativo de “boi”, dentro do contexto de festas populares³, não é uma
exclusividade dos estados do Maranhão ou Amazonas, uma vez que diversas manifestações em outros estados
assumem a figura bovina como eixo de sua celebração, em especial devido a herança afetiva para com esse
animal rural que, no passado colonial, já foi símbolo de transporte (carro de boi), alimentação, comércio e
demais atividades estritamente ligadas a sobrevivência e lazer do brasileiro (REIS, 2008).
As festas do mês de junho nas Américas, segundo a cientista social Lúcia Helena Rangel (2008) são
tradições que antecedem a chegada dos europeus e, em geral, eram realizadas como forma de celebrações da
fartura e prosperidade prestadas a divindades cultuadas na Amarica pré-colombiana e entre as etnias locais
(indígenas), uma vez que esse período do ano marcava o período de chuva e mudança no ciclo dos rios da
região, favorecendo as atividades ligadas a agricultura de subsistência.
Na Europa, a figura alegórica do ‘boi’ aparece nas festas juninas do solstício de verão, que, suscintamente, tratava-se de uma festividade que possuía a intenção de agradecer aos deuses pelo sol e pelas boas
colheitas, uma vez que, nas Europas do norte e central, no período dos meses de maio a junho os dias eram
mais longos e as noites mais curtas. Contudo, após a ampliação do catolicismo, no lugar de deuses pagãos a
festa foi reestruturada para uma celebração à santos católicos em meados do século X (RANGEL, 2008).
Com a descoberta do “novo mundo” esse mesmo processo se repetiu nas colônias europeias das Américas, onde muitos cultos e divindades foram convertidos a filosofia cristã, e, consequentemente, a forma
celebração também sofreu influência sacro-cristã. O fragmento a seguir demonstra essa doutrina católica sendo implementada, em especial, a partir das ações jesuítas, que tinham a finalidade de moldar os hábitos dos
colonos ao modelo europeu de construção social, vejamos:

Seria, pois, dentro desse quadro de controle absoluto dos agrupamentos indígenas sob sua administração espiritual e educacional, e seguindo o princípio de superioridade da cultura e dos costumes europeus, que os padres jesuítas desenvolveriam durante todo o século XVI o seu trabalho de catequese,
determinando, inclusive, as formas possíveis de manifestação lúdica com caratês de folguedo popular.
(TINHORÃO,2000, p. 26).
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Com o passar do tempo e o fato da igreja ter perdido a influência que exercia antes do advento do renascimento, o comportamento dos praticantes das festas populares, que antes eram cerceados pela moral católica,
começou a mudar e as festas ganharam um aspecto mais cultural e com envolvimento de grandes massas. Entretanto, as festas não perderam sua parte litúrgica e nem suas peculiaridades católicas, apenas passaram por
um processo de separação entre o momento religioso e a parte festiva popular, característica que observamos
tanto na festa do boi do Maranhão quanto na festa do boi de Parintins.

A grande maioria dos grupos de bumba meu boi de todos os estilos do Maranhão recebem as bênçãos
do seu protetor (São João), através do tradicional batizado, atualmente com direito a padre verdadeiro e
tudo mais que tem direito. Boi não pode dançar pagão. É a ocasião de pagar as graças alcançadas através
das promessas feitas a São João. A cerimônia é realizada em cada comunidade boieira, no terreiro afro
religioso, na sede da brincadeira ou em frente a um altar decorado especialmente para essa cerimonia.
(REIS, 2008, P.29).

Além do cunho histórico e religioso supramencionado, a festa de boi possui uma lenda de “criação”
com características lúdicas e forte apelo popular. A lenda da “ressurreição do boi” consiste em uma história de
desigualdades sociais onde os protagonistas são um casal de negros que vive em uma fazenda de engenho. A
história mistura fatos reais com a crendice popular, o que culmina em um enredo cômico que norteia a parte
teatral da festividade amazonense (SILVA, 2007).
A lenda ocorre em uma fazenda de extração de cana de açúcar, dentro do modelo plantation4 de produção, onde viviam dois escravos negros alforriados, mas que continuavam prestando serviços ao seu senhor
de engenho. Francisco e Catirina estavam grávidos e esperavam o primeiro filho do casal. Mãe Catirina5, que
geria a criança, vivia reclamando da desigualdade social que lhe assolava uma vez que na casa grande nada
faltava, ao passo que, em sua morada (antiga senzala) tudo lhe faltava. Inconformada Catirina “aporrinhava”
dia e noite o seu companheiro, Pai Francisco6. Certo dia, Catirina, passando pelo pasto da fazenda, viu a filha
do fazendeiro, uma bela sinhazinha7, brincado com o boi mais lindo da região. Era o boi que todos prestavam
cuidados e carinhos por ser esse o mais querido do dono da fazenda. Ao chegar em casa, Mãe Catirina foi acometida de desejo de comer língua de boi e comentou com seu esposo. Rapidamente, Pai Francisco negou-se a
cumprir o desejado por temer sua vida. Contrariada, Catirina começou a falar que se não fosse cumprido seu
desejo, o filho nasceria deformado (com cara de boi) ou até mesmo nasceria morto, uma vez que se acreditava
que mulher grávida desejosa é tinhosa (forte nas opiniões) e o filho podia não suportar. Após muita peleja,
Catirina conseguiu o que queria e seu amado se comprometeu a cumprir seu desejo, e lá foi o casal caçar o
animal para dele cortar sua língua.
Depois do fato consumado, o boi, já sem língua, começou a desfalecer e, rapidamente, ouviu-se os gritos do fazendeiro enquanto sua filha chorava a morte inesperada do novilho querido. O Amo do Boi8 então
chamou seus vaqueiros, para que saíssem a procura de quem teria cometido aquela atrocidade. Horas depois,
trouxeram o negro Francisco acompanhado de sua mulher, que assumiram a máxima culpa e se propuseram a
achar uma solução, em troca o seu patrão prometeu não os expulsar da Fazenda.
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É então que começa uma corrida para ressuscitar o boi. Foram chamados para essa proeza um padre e
um médico da região e enquanto um rezava o outro tentava curar por meio da ciência. Diante da ineficiência
desses métodos, Francisco decidiu buscar, nas matas amazônicas, um curandeiro indígena. Foi então que
trouxeram o poderoso Pajé9, que recorrendo a sabedoria ancestral conseguiu curar o boi trazendo o novilho
mais amado do lugar de volta a vida. Em resposta a tal acontecimento, o fazendeiro proporcionou uma grande
celebração onde negros, indígenas e brancos poderiam dançar e comungar a morte e ressureição do boi em
questão (BENTES, 2018).
A Arte, historicamente, sempre buscou apreciar através de suas linguagens (teatro, dança, música, entre
outros) questionamentos e inquietações sociais vividas por aquela comunidade na qual seus mediadores (artistas) estão inseridos. Dessa forma, mesmo que a origem da festa não tenha emanado de artistas profissionais ou
filósofos da Arte, ainda assim ela apresenta características comuns a quase todas as manifestações e concepções culturais que nascem como forma de criticar aquilo que é disposto como certo por um grupo dominante
em detrimento a um grupo marginalizado.
A manifestação folclórica do boi, que tem um ápice na realização do Festival de Parintins, possui eixos
temáticos bem definidos como: os rituais indígenas, que abrangem as ritualísticas de diversas etnias indígenas, através de alegorias que buscam remontar o imaginário dos povos nativos; as lendas e contos caboclos
que figuram-se dentro do campo imaginário fantasioso local como: a lenda do boto e da Iara, com destaque
aqui para a construção da figura de caboclo regional que é produto do hibridismo cultural supracitado; os
mitos e histórias dos europeus navegadores como o Eldorado, a cidade coberta de ouro, o mito das mulheres
Amazonas que devoravam homens e a lenda de grandes cobras que afundavam navios e por fim tem-se o eixo
da celebração folclórica, onde se reúnem os aspectos culturais do povo brasileiro em suas danças típicas
como: o sairé, o cordão de pássaros, o frevo entre outras (SILVA, 2007).
Sobre a experiência de um Artista Popular imerso em um Programa de Cultura

As atividades práticas consistiam em aulas divididas em dois tempos: no primeiro momento uma
temática/história/lenda/relato de memória era socializada com os/as alunos/as. Após uma discussão empírica
sobre o assunto iniciava-se a parte corporal relacionada ao movimento, dança e jogo relativos as poéticas
corporais amazônicas sendo proposta uma Toada (música de Boi-bumbá) que era condizente com o tema em
questão, para que o/a aluno/a se apropriasse da história e, consequentemente, da corporeidade proposta pelos
artistas parintinenses.
Entre as temáticas das aulas (sempre era uma por dia) era trabalhado o imaginário local, buscando-se
socializar histórias de infância dos integrantes da oficina que, em geral, comungavam dos mesmos relatos,
uma vez que as lendas amazônicas (cobra grande, Iara, boto) se proliferavam com maestria pela fala dos mais
velhos, avós e avôs, e chegavam aos ouvidos das crianças da região regadas de fantasias, engradecendo o
imaginário e a tradição oral. Essa conexão com os relatos memoriais dos alunos relacionavam-se com o saber
oral, algo tão presente na cultura popular, raiz da formação do oficineiro em questão traduzindo a necessidade
do indivíduo de se conectar com seu lugar de memória, de encontrar na subjetividade a necessidade de
reinventar-se para que, em uma mudança continua, possa ajudar outras pessoas a também se reinventar.
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Michael Pollack em sua obra Memória e Identidade Social (1992) aborda exatamente essa reflexão
acima exposta nos mostrando como uma prática comunitária, a margem do fazer acadêmico, pode adentrar o
espaço acadêmico e transformar este local em também um espaço de criação artística agregando à Universidade
a aproximação com o conhecimento em diversas áreas do saber.
Após essa construção da figura de oficineiro/professor da atividade, o Artista inserido na atividade não
só se reinventa. Ele reinventou o seu espaço de atuação trazendo a Arte da periferia para o centro. Dessa forma,
compreende-se que um Artista de não formação acadêmica pode sim estar imerso na seara do fazer acadêmico
reafirmando este como espaço de criação artística, e assim também ser reconhecido como um docente, pois
a dança, o teatro, a música e outras expressões do gênero são inerentes à vida humana e qualquer indivíduo
dotado de um mínimo de sensibilidade pode encontrar nas Artes a condição necessária para se inventar, se
reinventar ou se reconectar com sua potencialidade artística entendendo o fazer cultural local como importante
à sua construção identitária.

A Borda que Transborda

A presença de um Artista popular num Programa de Cultura institucionalizado num espaço acadêmico
é por si só transformador e transgressor. As oficinas de danças amazônicas junto ao PROCULT integraram
a comunidade acadêmica a comunidade local uma vez que a participação nas ações do Programa de Cultura
eram abertas a todos e todas. Nesse diálogo potente, colocar a cultura local de um Artista Popular no espaço
universitário é potencializar e reafirmar este espaço como um local criativo e de fruição estética, reafirmando
sua constituição original. O Artista popular torna-se referenciado como o Mestre do Saber e Fazer promovendo
uma atenção para o que está a margem a partir de certo olhar da sociedade. Este importante conhecimento
cultural sai da borda não só chegando ao centro. Esse conhecimento transborda pois se aproxima realmente de
quem dele deve participar: o povo (de formação acadêmica ou não).
O PROCULT – UNIFAP é a borda dentro da própria instituição a que pertence pois ele também possui
ações itinerantes levando suas oficinas a diferentes espaços da cidade de Macapá ou trazendo os Artistas locais,
como os dançarinos de toada, para dentro do seu espaço fixo de ação. Nesta perspectiva, a produção local
passa, neste Programa, a ampliar seu circuito cultural democratizando o acesso a linguagem artística da dança
tradicional amazônica promovendo ora a borda como foco, ora o transbordamento da borda. O Artista popular
é o docente, o brincante e principalmente o articulador sócio-cultural que transita entre diferentes espaços
transformando todos eles em espaços de criação artística e de divulgação da poética corporal amazônica.
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Segundo Luís da Câmara Cascudo, Folguedo popular e toda manifestação cultural que possua letra, música, coreografia e temática.
(CASCUDO,2000)

² Luís�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
da Câmara Cascudo define festa junina como: “uma festa popular que agrega elementos artísticos sertanejos, com uma culinária e hábitos dos povos negros e indígenas e religiosidade católica”. Dessa forma podemos entender essa manifestação como
um conjunto de elementos indissolvíveis que tornam-se unos, sendo irrelevante a época do ano em que é realizada (CASCUDO,
2002).
³ Segundo Luís da Câmara Cascudo, festas populares podem-se caracterizar como festas que reúnem a camada sócio popular de uma
comunidade, não fazendo distinções étnicas, sociais ou pecuniárias de seus indivíduos (CASCUDO, 2000).
4

O plantation foi um sistema de exploração colonial utilizado entre os séculos XV e XIX principalmente nas colônias europeias da
América e consiste em quatro características principais: grandes latifúndios, monocultura, trabalho escravo e exportação para a
metrópole

5

Nome dado a personagem negra dentro da festa, que em geral é interpretada com características cômicas e sempre inquieta devido
sua condição (REIS,2008)

6

Nome dado ao personagem negro que mata e corta a língua do boi dentro da encenação, geralmente é retratado como uma pessoa
medrosa refém dos mandos e desmandos de sua esposa e de seu patrão (REIS,2008)

7

Dentro da festa, essa personagem é normalmente retratada como uma menina de origem europeia, presente em sua vestimenta e
traços físicos. (REIS, 2008)

8

Dentro da festividade apresenta-se como o dono da fazenda e aquele que tira versos de amor para seu boi e sua filha, caracterizado
na figura de um fazendeiro.

9

Chefe místico de comunidades indígenas, dentro da festa é o representante ameríndio do teatro do auto do boi (REIS,2008)
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POESIA DA FRONTEIRA: UM OLHAR SOBRE RIO OIAPOQUE IN BLUES, DE MARVEN
JUNIUS FRANKLIN

Francisca Marques de Souza1
Mariana Janaina dos Santos Alves2

RESUMO: Este artigo dedica-se à leitura da poesia de Marven Junius Franklin, na obra Rio Oiapoque [in blues]
(2018). Objetiva-se discutir, brevemente, alguns elementos que caracterizam a escrita moderna do poeta, que
utiliza como pano de fundo, em seus versos, a fronteira franco-brasileira. A obra, marcada por imagens, sociais
e imaginárias, remetem a partir da criação literária, o espaço oiapoquense, no estado do Amapá. As vivências
e o espaço geográfico são as fontes da produção lírica que transborda, nos poemas, versos que inscrevem o
rio, a Amazônia e a cultura transfronteiriça. O poeta que pertence a uma geração de escritores, que integram a
Literatura Amapaense, ao contexto nacional. Nesse sentido, a Teoria literária, poética e o imaginário, serviram
de apontamentos para essa abordagem, tendo em vista, basicamente os escritos dos seguintes autores: Antoine
Compagnon (2014), T.S. Eliot (2015), Alfredo Bosi (1999, 2010), Norma Goldstein (2005) e Emil Staiger
(1997).

PALAVRAS-CHAVE: Literatura Amapaense. Poesia. Fronteira. Oiapoque.

1 INTRODUÇÃO

A literatura é o reflexo social de uma época, já que o artista, bem como o contexto no qual ele produz
sua obra, integram a sociedade. O texto literário pode, ainda, explicitar, por meio do verso ou da prosa,
as características de um espaço verossímil ou imaginário. É sob essa perspectiva, no contexto amazônico,
especialmente, do Estado do Amapá, que encontramos publicações de autores sobre a região norte do Brasil.
Nessas obras, os aspectos literários partilhados têm se tornado significativos, se considerarmos os mais
recentes3. Partindo dessa percepção, ressaltamos que “Os Estudos literários falam da literatura das mais
diferentes maneiras” (COMPAGNON, 2014, p.29, grifo nosso).
Assim sendo, encontramos o poeta da fronteira Marven Junius Franklin. Ao envolver outros campos
extraliterários, ou seja, ao aportar conhecimento dos aspectos locais/ espaciais, percebemos que o sentido
moderno de literatura é inseparável, pois, ela ganha novos aspectos, dada suas relações com a nação e com
1 Graduada em Letras Francês pela Universidade Federal do Amapá. Cursando especialização em Letras:
Português e literatura pelo Instituto Cultus do grupo Faveni. E-mail: franena23@outlook.com
2 Professora de Teoria literária e literaturas em língua portuguesa na Universidade Federal do Amapá. Doutoranda em Estudos Literários pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) –
FCL – Ar. Membro do Núcleo de Pesquisa em Estudos Literários (NUPEL)/ CNPq. E-mail: marianaalves@
unifap.br.
3 Citamos alguns autores, a título de exemplo, são eles: Alcinéa Cavalcante, Fernando Canto, Paulo Tarso
Barros, Lara Utzig, Tiago Quingosta, Elielson Júnior e Yueh Fernandes.
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a história (COMPANGON, 2014). Entendemos “nação”, como “lugar de pertencimento”, uma vez que as
literaturas são, antes de tudo, nacionais.
Caracterizada por sua beleza estética, a poesia é representada através do ritmo, rima, sonoridade,
métrica e imagem. No Rio Oiapoque [in blues] a linguagem expressa os rastros da memória, por meio do
reconto de acontecimentos de outras épocas, a criação de figuras e símbolos, homenagens, subjetividade. Na
acepção de Eliot (2015):

Poderíamos dizer, de maneira um tanto sucinta, mas não equivocada, que intuicionismo,
esteticismo e relativismo são as soluções parciais encontradas pelo mundo moderno
para o problema da unidade formal do pensamento, no interior, da qual, a poesia se
desdobra como fenômeno cultural (ELIOT, 2015, p.17).

Percebemos, nas palavras de Eliot, que a poesia é um fenômeno cultural, pois a mesma
apresenta elementos políticos, artísticos e, algumas vezes, religiosos. Eliot ainda afirma que a
poesia de um povo deriva da sua vida, da “fala” do povo e, por sua vez, dá outra vida; e representa
o seu mais elevado estado de consciência, o seu maior poder e a sua mais delicada sensibilidade.
Essas definições parecem relativamente estáveis, quer essa função seja compreendida como individual
ou social, privada ou pública. O uso da poesia: “consiste em uma proposta de ampliação da percepção humana
de modo que esta pudesse captar as descontinuidades e a estrutura fragmentada da realidade, sem submetê-las
a unidades formais prévias (ELIOT, 2015, p.11).
Assim, a poesia moderna nos remete, antes de mais nada, à realidade, que trataremos no contexto deste
artigo como verossímil; ampliando nossa percepção de mundo e experiências de vida. Para Eliot (2015) um
poema não é apenas o que o poeta “planejou” ou o que o leitor entende, nem o seu “uso” é restrito totalmente
ao que o autor pretendeu fazer ou para o que realmente faz, para os leitores. A poesia é uma das artes mais
tradicionais no mundo, e aborda temas universais que mostram a realidade vivenciada ou imaginada. Cada
leitor, ao descobrir uma poesia, interpreta-a à sua maneira.
Vamos à nossa.

2 SOBRE O POETA DA NEBLINA E DOS GIRASSÓIS
Literatura Amapaense, bem lá, no início do Brasil...
Do Rio Oiapoque [in Blues] tivemos que “escolher”, apenas, alguns poemas. Mas importa ressaltar
que, no âmbito da Literatura da Amazônia, trata-se de uma produção que pode ser lida sob outros aspectos de
produção. O espaço oiapoquense, amapaense, é bem ilustrado neste livro, no qual consta o prefácio escrito por
Lara Utzig. Nele a escritora e poetisa, amapaense, anotou:

REVISTA BARBANTE - 51

Falar da obra de Marven é, inevitavelmente, falar de um marco no processo de
construção identitária da Literatura Amapaense. Assim, Rio Oiapoque [in Blues] traz a
materialização de uma fronteira imaginária, que se concretiza aos olhos do leitor graças
à poética ficcional do autor. Conhecemos a cidade mesmo sem nunca termos posto os
pés naquele chão do extremo Norte do Brasil. Um chão repleto de girassóis petrificados
e bélicos, antemanhãs no cais, fins de tarde verborrágicos e abstrações alaranjadas.
Como o próprio título do livro sugere, Marven – sem deixar de lado a herança e a
descendência norte-americanas – incrivelmente imbrica sua própria experiência de
vida à realidade tucuju que há mais de uma década o circunda, facilmente fazendo
transposições from global to local, apropriando-se dessa multiplicidade de vivências
para compor uma tessitura poética dialógica em constante (trans) mutação. Apesar
de claramente inspirado por escritores da geração beat como Jack Kerouac, a obra
de Marven subjuga divisões pré-definidas sobre formalismos presentes nos estudos
literários. Aliás, desconstrução é palavra sempre latente na leitura de Rio Oiapoque [in
Blues]: as generalizações e preconceitos a respeito do lugar desmoronam da primeira
à última página. Portanto, mesmo se tratando de uma estreia, a escrita do autor já
traz uma maturidade pouco usual para um lançamento. Mais que simples quebra e/
ou rompimento de estereótipos geográficos, a sensibilidade e o lirismo de Marven
atravessam além-mar em formato de ode às raízes. Oiapoque se torna a Veneza
amazônica dos amores que velejam de Saint Georges até a Marripá Tour. Tudo isso,
enfim, recebe a incomparável beleza nas palavras do poeta mais setentrional do Estado
do Amapá (FRANKLIN, 2018, p. 14-15).

Fernando Canto, que também é escritor e poeta do Amapá, escreveu no blog4, de Rocha, que a poesia
de Marven Franklin é uma “sinfonia no extremo norte” e, após solidão e lutas começa a melancolia musical
de uma Amazônia desconhecida. O poeta dá dimensão à antropologia em sua literatura, sobretudo, através de
seu contato e o preparo popular pela observação e pelos sentidos. Marven Franklin retrata a materialização de
uma fronteira imaginária, que se concretiza aos olhos do leitor, graças à sua poética ficcional:

O homem às vezes se desbota, tantas são as chuvas e nevoeiros que lhes batem e lhes
estremecem o corpo no cotidiano, mas ao poeta cabe o encantamento das cores e
dos sons que virão depois disso, quando ele se propõe a atravessar o tempo e romper
estilisticamente épocas. Este é um caso particular de um bardo errante que encontra seu
lócus na fronteira, no extremo norte do Brasil, que como Orfeu vive preferencialmente
na floresta, feito um cantor amante da natureza, da luz solar, dos retiros sombreados
e das clareiras dos bosques, ensinando a seus discípulos o canto e a música plangente
de sua lira. Agora, porém, a lira é um clarinete, um sax, um piano, um trompete,
uma bateria com seus tambores, pratos e baquetas escovadas, um baixo acústico, uma
guitarra suave: um blues que improvisa um desenho melódico, sincopado de palavras
nostálgicas para uma região da Amazônia pouco conhecida, a não ser como referência
de um antigo ponto limítrofe do país. Neste instante a poesia abre mão de palavrasnotas desnecessárias e toca a sinfonia in blues regida pelo poeta Marven, que a executa
em três tempos: receio e solidão, encanto & sucessão dos dias e abstrações e lirismo.
E é aqui, após solidões e lutas, que ele estarta a melancolia musical de uma Amazônia
desconhecida, e até inédita, graças às peculiaridades geográficas e a diversidade humana
e cultural daquela área transfronteiriça. E, nestes tempos cruéis, de tantas destruições, o
4 Disponível em: https://www.blogderocha.com.br/category/poesia/page/6/. Acesso em: 25 fev. 2020.
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poeta, como o dissemos acima, atravessa um tipo de romantismo esquecido para viver
um outro mais contemporâneo, nascido da plasticidade do silêncio, da morna-ternura
que faz o seu eu-lírico se revelar como o harmonizador de um caos inexistente, creio
que pelas expressões subjetivas, metáforas e descobertas íntimas com o local e o seu
tempo lento, onde o poeta instiga e espera um despertar decisivo dos seus habitantes.
O poeta veste suas roupas de nevoeiros e catraias para se mover entre as margens do
Rio Oiapoque, que um dia quase foi uma província imperial nos meados do século
XIX, a de Oyapokia. Ele vai e volta cantando a lira antiga para dulcinéias & quixotes
& deuses gregos ressuscitados, em recorrências que brilham mirificamente como os
girassóis de Van Gogh, ou se transformam em um groove jazzístico, necessário para
a execução da música que compôs. Para um poeta que se autodenomina de tantos
epítetos, como um Dissipador de maus-olhados e decifrador de rios aperiódicos,
na verdade ele traz o pleno encantamento ao entrar nessa aventura-catraia e ser hoje
água, rio e poesia na própria vida, como já afirmou em um texto deste livro. Diria que
por isso, Marven Junius é um prestidigitateur que usa a sua manigância gramatical
com misteriosas manobras poéticas para dotar a arte de escrever de maior elegância
e beleza. Ao tentar interpretar cada poema deste autor – pois a literatura necessita de
interpretação, no dizer de Wolfgang Iser – diria ainda que o escritor, o poeta é um
ser multifacetado e carregado de nuanças personalísticas e tensões, que quando se
aparta do seu cotidiano persiste o esquadrinhamento de outras (i)realidades. Ele tem a
capacidade de se libertar da própria personalidade para aparentar outra que lhe permita
produzir o texto, a partir do ato de fingir. Marven Junius Franklin chega a dar uma
dimensão antropológica à sua literatura, não somente porque a ficção e o imaginário
são frutos da experiência, mas porque o significado social da obra aqui epigrafada
envolve o contato e o preparo popular, além da emoção de quem a arranca da vida pela
observação e pelos sentidos. Daí, também porque este autor, como um etnógrafo do
cotidiano de um local em urbanização e tão rico de linguagens e cores, expressar que
ele é o seu Oiapoque, o seu lugar, banhado por água, silêncio, nevoeiro, luzes e um por
manto musical de versos poéticos e doce melo - dia tocada in blues (CANTO, 2019,
grifos do autor).

Marven Franklin é, também, professor. Ele participou de algumas publicações e textos, em jornais
de notícias como: “Pena e Pergaminho” (2018), “Versos para Oiapoque” (2018) no Jornal Diário do Pará,
“Mostra de poesia lusófona - Dossiê da literatura Neolatina” (2017) da Revista Philos, “Uma prosa poética na
fronteira” (2015) no Jornal Tribuna Amapaense, entre outros.

3 UM RIO, UMA FRONTEIRA...
O livro Rio Oiapoque [in blues] (2019) apresenta sessenta e sete poemas, divididos em três partes. A
primeira tem como título “Receio e solidão” e contém vinte e um poemas: “Anfiteatro de sombras”, “Hálito de
maré”, “Os meus temores”, “Catraias de pedra”, “Tardes cálidas”, “Ancoradouro”, “Cântico de antecedência”,
“[Certo] vento frio”, “Crepúsculo [defronte] ao rio”, “Canto I”, “As mãos suscetíveis do fim”, “Girassóis
descolorados”, “Dulcinéias de mármore”, “[De] composição do silêncio”, “O próximo alvorecer”, “Deserto
de sombras”, “Estrelas colapsadas”, “Lamento de Príamo”, “Velhos flibusteiros”, “Oiapoque imaginária” e
“Porventura”.
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Já a segunda é intitulada “Encanto e sucessão dos dias” e contém vinte e seis poemas: “Os dias”,
“Rio Oiapoque [in blues]”, “Abril”, “Reminiscências”, “Cotidiano”, “Encantamento”, “Resquícios de medo”,
“Antes de ti [ó, Oiapoque]”, “Macondo”, “Escrevinhador de quimeras”, “Hora da aflição do acaso”, “Leito
de medo”, “Brisa terna”, “Martinica”, “Silêncio impreciso”, “Alpendre de brisa”, “Lassidão [discreta] da
morna”, “Lendas badaladas”, “Embaixo das sombras”, “Enquanto observo as catraias”, “Sol [morninho]”, “O
desfazedor de pôr do sol”, “Fronteira norte”, “Sina de catraia”, “Colhendo versos sob o pôr do sol” e “Sobre
minha poética pessimista”.
A última parte é chamada de “Abstrações e lirismo” contém vinte poemas: “Chez Modestine”, “[Eu] que
nunca falei de amor”, “Acerca do homem [aranha] decomposto”, “Demoiselle”5, “Aroma de tempo parado”,
“[Um poema]”, “Esse amor”, “Lepidópteros gris”, “Sem você [sou poesia sem final]”, “Linha do tempo”,
“Eram frios [os meus dias]”, “[Brutalmente] ab-reptício”, “Amores mal[ditos]”, “Sou tanto teu – menina!”,
“A paixão”, “Olhos de tempestade”, “Vidraças de sombras”, “Passos lerdos”, “Poema de antecedência” e “À
luz de lamparina”.
Devido à extensão da obra, escolhemos apenas três, para que pudéssemos comentar neste artigo. Da
primeira parte, “Receio e solidão”, apresentamos abaixo:

Cântico de antecedência

Essa luta que travo [constantemente]
versus meus temores não tão imaginários assim

(receios que me tornam & que me induzem
às imediações das mais altas torres do fim do mundo).

Esse choramingar profuso
que emana de meus receios tediosos

(vontade de Ícaro
ansiando alcançar auroras boreais).

Oh, céus!
Será que esse medo patológico
irá comigo até chegar o negror de meus derradeiros
dias?
5 Grifo do autor.
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Atino que por ora
- mesmo com as tormentas constantesdevo seguir firme a esperar que girassóis brotem
no asfalto quente.

A cidade amanheceu enevoada & eu aguardarei
pelos próximos temporais (FRANKLIN, 2018, p. 32).

O título do texto, “Cântico de antecedência”, antecipa a premonição. A palavra cântico designa canto,
melodia ou louvor à divindade. Em segundo plano, qualquer hino ou poema de louvor dedicado a alguém ou
algo. Nesse caso, o cântico se refere ao que vem antes, precedente ou anterior. Nos primeiros versos, podemos
observar que o poema está dividido em estrofes de dois e de quatro versos. Na primeira estrofe, na qual se lê:
“Essa luta que travo [constantemente]/ versus meus temores não tão imaginários assim”, entendemos que a
voz lírica retrata a luta travada entre temores, que não são somente imaginários, também são reais. O emprego
do advérbio, constantemente, significa que não muda; inalterável, imutável, invariável ou fixo.
Conforme Melo Neto (1998), o poeta moderno, em geral, justifica a necessidade das inovações formais
que é levado a introduzir na sua obra, a partir de uma das duas atitudes mentais: a necessidade de captar mais
completamente os matizes sutis, cambiantes, inefáveis e de sua expressão pessoal. Além disso, ele possui o
desejo de aprender melhor as ressonâncias das múltiplas e complexas aparências da vida moderna. Entretanto
“Apesar da aparente oposição dessas duas atitudes – uma subjetiva e outra objetiva – as pesquisas formais que
são levadas ao poetas estão, no fundo, determinadas pelas condições que a vida moderna” (MELO NETO,
1998, p.97), que em seu conjunto, impõe ao homem de hoje seus efeitos.
Nesse sentido, concordamos com o autor quando ele afirma que os poetas são influenciados por suas
condições de vida moderna. E que a necessidade do artista em exprimir objetiva ou subjetivamente a vida
moderna levou a um certo tipo especializado de aprofundamento formal da poesia, bem como à descoberta de
novos processos e à renovação de processos antigos.
Na segunda estrofe, lemos: “(receios que me tornam & que me induzem/ às imediações das mais altas
torres do fim do mundo)” o uso do parêntese marca a ressalva; pois, normalmente, essa pontuação é utilizada
para dar explicação ou esclarecimento, informação adicional ao que vem sendo expresso no texto. Em nossa
compreensão, a segunda estrofe se mantém ligada à primeira, pela ausência de pontuação, logo após o segundo
verso. Essa é uma característica frequente da estilística poética moderna. Mais adiante, as palavras imediações
e altas torres denotam o sentido do espaço, no qual a voz lírica trata dos receios que tomam conta de seus
pensamentos e o induzem à melancolia.
A exclusão atrelada à solidão constrói a terceira estrofe, que também se vincula à quarta, devido à
ausência de pontuação. Vejamos “(vontade de Ícaro/ ansiando alcançar auroras boreais)”, dessa vez, o uso
de parêntese nos dá explicação. A figura de Ícaro é o ponto de partida do desejo humano, estabelece o que
compreendemos como uma pequena pausa, entre as duas estrofes. Ou seja, a voz lírica expressa a tristeza
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que toma conta de seus receios. A pausa, brevemente, é utilizada para expressar evocar o desejo de alcançar
auroras boreais.
Compreendemos que a memória do autor é fonte de experiência e de inspiração para o poeta da
fronteira. Essa composição, se faz, memória e leitura, a soma de relações de vida, experiências, vivências.
Britto (2000) assim anotou:

Afinal, a memória lida faz parte da memória vivida, e a leitura de poetas anteriores é
a experiências fundamental na formação de qualquer poeta. Dois traços, porém, me
parecem característicos da poesia pós-lírica: a tendência a dar mais importância à
intertextualidade do que à experiência não literária; e a tendência a exigir do leitor um
cabedal de conhecimentos de tal modo especializado que a leitura só se torna viável se
for feita paralelamente com uma série de notas e explicações (BRITTO, 2000, p.127128).

Percebemos assim que este poema recupera leituras anteriores, narrativas clássicas. Por esse motivo,
voltemos a Ícaro. Na mitologia grega, ela era filho de Dédalo, um dos homens mais criativos e habilidosos
de Atenas, conhecido por suas invenções e pela perfeição de seus trabalhos manuais e representava a
engenhosidade humana. Um de seus maiores feitos foi o labirinto, construído a pedido do rei Minos, de Creta,
para aprisionar o Minotauro. Por ter ajudado a filha de Minos a fugir com um amante, Dédalo provocou a ira
do rei que, como punição, ordenou que ele e seu filho Ícaro fossem jogados no labirinto.
Dédalo sabia que a sua prisão era intransponível, e que Minos controlava o mar e a terra, sendo impossível
escapar por estes meios. Dédalo projetou asas, juntando penas de aves de vários tamanhos, amarrando-as com
fios e fixando-as com cera, para que não se descolassem. Foi moldando com as mãos, de forma que estas
asas se tornassem perfeitas como as das aves. Feito o trabalho, o artista, agitando suas asas, se viu suspenso
no ar. Equipou Ícaro e o ensinou a voar. Então, antes do voo final, advertiu seu filho de que deveriam voar a
uma altura média, nem tão próximo do sol, para que o calor não derretesse a cera que colava as penas, nem
tão baixo, que o mar pudesse molhá-las. Eles se sentiram como deuses que haviam dominado o elemento ar.
Ícaro deslumbrou-se com a bela imagem do sol e sentindo-se atraído, voou em sua direção, esquecendo-se das
orientações de seu pai. A cera de suas asas começou rapidamente a derreter, e logo Ícaro caiu no mar.
Quando Dédalo percebeu que seu filho não o acompanhava mais, viu as penas das asas flutuando no
mar. Lamentando suas próprias habilidades, chegou seguro à Sicília, onde enterrou o corpo e chamou o local
de Icária, no mar Egeu setentrional, em memória de seu filho.6
Outra imagem que compõe o poema é o fenômeno da Aurora Boreal, que consiste em um sublime
espetáculo de luzes e cores, próprio do espaço polar. Esse fenômeno acontece também em outros planetas:
Júpiter, Saturno, Marte e Vênus. Em virtude do choque produzido por partículas de vento solar, no perímetro
magnético terrestre. Geralmente, estas luzes se manifestam nos períodos que vão de setembro a outubro e de
março a abril.
6 Informação retirada do site http://www.sabercultural.com/template/obrasCelebres/Icaro.html. Acesso em
06 jun. 2019.
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A Aurora Boreal pode se expressar de diversas formas, sob a aparência de pontos de luz, como faixas
horizontais ou pequenos círculos luminosos, embora estejam constantemente ajustados à linha do campo
magnético do Planeta. Em vários momentos, estas luzes se exprimem em diversas cores, simultaneamente. Em
outros, elas compõem semicircunferências que se metamorfoseiam o tempo todo7.
Na quinta estrofe de “Cântico de antecedência”, podemos ler “Oh, céus! / Será que esse medo patológico/
irá comigo até chegar o negror de meus derradeiros/ dias?”. Nestes versos, observamos um questionamento,
contrapondo-se à evocação exclamativa do início, que apresenta interjeição. A voz lírica exclama para os
céus perguntando se o medo doentio chegará até à morte. O uso da palavra patológico revela doença; sentido
mórbido que denota a questão.
A contraponto, a sexta estrofe mostra-se mais promissora, menos mórbida “Atino que por ora/ - mesmo
com as tormentas constantes-/ devo seguir firme a esperar que girassóis brotem/ no asfalto quente”. Notamos o
uso de uma imagem, que é frequente, os girassóis. Esse elemento simbólico da produção poética de Franklin se
repete, inclusive, em outros poemas: “Crepúsculo [defronte] ao rio”, “Girassóis descolorados”, “Porventura”,
“Macondo”, “Brisa terna”, “Lassidão [discreta] da morna”, “[Eu] que nunca falei de amor”, “Esse amor”,
“Lepidópteros gris” e “Sem você [sou poesia sem final]”, como uma espécie de marca do escritor. Cremos que
caberia outro artigo, somente para tratar deste elemento na composição poética.
Contudo, entendemos esta imagem como símbolo da criação lírica e imaginário. Por isso, consideramos
o que Barbier (1994) afirma sobre essa questão:

O imaginário-fonte é a faculdade de criação radical de formas/figuras/símbolos, tanto
psíquico quanto social-históricos, que se exprimem no representar/dizer dos homens.
O imaginário-processo é o desenrolar e o desenvolvimento do imaginário-fonte. O
imaginário-efetivo é o resultado simbólico ou quimérico do curso do imaginárioprocesso. O imaginável é aquilo que no imaginário permite subtrair uma parte do real
para prefigura-lo, dá-lo a ver, de um modo polissêmico, equívoco e ambivalente num
campo simbólico. O que permite ao imaginário ser agente de criação do mundo (1994,
p.21-22, grifos do autor).

Com base nesta afirmação, percebemos neste trecho, que apesar de todo receio e medo evidenciado
na voz lírica, é inevitável que a esperança e o amor nasçam outra vez. Tal como acreditar em situações
impossíveis, qual a metáfora do nascer da vida; em um lugar em que não se pode fazer brotar flores.
Ao final, podemos ler: “A cidade amanheceu enevoada e eu aguardarei/ pelos próximos temporais.”
Esta é a confirmação que o eu lírico espera pelas próximas paixões, ao expressar que aguardará pelos
próximos temporais. Assim, finalizamos a leitura deste primeiro texto, rerraltando que o poeta moderno vive
no individualismo mais exacerbado, sacrifica-se ao bem da expressão, na intenção de se comunicar. Escrever
deixou de ser para o poeta moderno atividade transitiva de dizer determinadas coisas a determinadas classes
de pessoas. Na verdade, o ato de escrever é agora uma atividade intransitiva. É sobretudo, para esse poeta,
examinar-se, dar-se em espetáculo; é dizer uma coisa a quem puder entendê-la ou interessar-se por ela.
7 Informação retirada do site: https://www.infoescola.com/fenomenos-opticos/aurora-boreal/. Acesso em
06 jun. 2019.
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3.1 DO ENCANTO E SUCESSÃO DOS DIAS

Para continuar esse tópico, escolhemos um poema que dá título ao livro e que consta na segunda parte
da obra “Encanto e Sucessão dos dias”. Ei-lo:

Rio Oiapoque [In Blues]

Da Rampa de Embarque
até o Chez Modestine
catraias multicores a mover meus dias

(horas que morrem
sob luas imaginárias-encantando cais que me abriga).

Ó, demoiselle8!
Tu conheces bem os entardeceres frios
& a neblina densa que acende meus medos.

Ó, Oiapoque!
O leito desse teu rio afável
traz a metade lírica de minha vida

(apegos
prantos
pores do sol
solidão).
Ó, Rio Oiapoque!
És um blues9

(FRANKLIN, 2018, p. 57)
8 Grifo do autor.
9 Grifo do autor.
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A natureza amazônica, ao centro, é a referência para a construção poética do segundo poema. Localizado
no extremo norte do Brasil, divisão entre o território brasileiro e a Guiana Francesa: o rio Oiapoque. Uma
fronteira que divide os dois territórios pelas águas. O rio, que serve de travessia para as pessoas que transitam
entre o município de Oiapoque, no estado do Amapá e a cidade gêmea da Guiana Francesa, a pequena São
Jorge de Oiapoque (Saint Georges de l’Oyapock).
Imagem 01. Rio Oiapoque. 2019. Fotografia.

Desta feita, ao observamos a imagem do rio, e ao ler a primeira estrofe do poema: “Da Rampa de
Embarque/ até o Chez Modestine/ catraias multicores a mover meus dias”, identificamos, já no primeiro verso,
que a voz lírica se refere à rampa de embarque da cidade gêmea de Oiapoque, local onde as catraias10 vão e
voltam, na travessia do rio. Os versos indicam um percurso que, para quem conhece a cidade, é elementar
e costumeiro. Ou seja, o poeta transforma em versos, as imagens cotidianas, feitas no trajeto. O elemento
fundamental desse “percurso” é o próprio desembarque, pois, ele acontece próximo no restaurante “Chez
Modestine”, que é um ponto turístico de referência na cidade de São Jorge de Oiapoque, na Guiana Francesa.
Neste trecho, observamos um deslocamento espacial da voz lírica, que expressa evidentemente, um
traço da fronteira: o ir e vir de um país ao outro, em pouco tempo. Neste caso, ocorre na travessia do rio. Além
da presença de topônimos e pontos turísticos, há alusão ao contato cultural, nos territórios franco-brasileiro,
entre os idiomas, os países. Nos versos de Franklin é possível visualizar espaços, fazer deslocamentos, e
caso o leitor sinta-se convidado, ele pode desvelar pequenas paisagens que se mesclam entre a memória e
verossimilhança.
Imagem 02. Chez Modestine. 2019. Fotografia.

10 Pequenas embarcações.
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Percebemos que neste poema, os espaços geográficos que compõem as fronteiras integram a poesia de
Marven. Na segunda estrofe “(horas que morrem/ sob luas imaginárias-encantando cais que me abriga)”; desta
vez, o uso de parêntese ressalta o tempo. O crepúsculo, as horas e o fim do dia ilustram, metaforicamente, o
cair da noite, o final de um ciclo. Além disso, notamos, ainda o efeito de enjambement, ou seja, a construção
sintática especial que liga um verso ao seguinte, para completar o seu sentido (GOLDSTEIN, 2007). Há
de se pontuar também que, a voz lírica relaciona o tempo ao movimento que as catraias fazem no rio. Essas
embarcações, no seu ir e vir, tem condição análoga à vida.
Para melhor compreender esta proposta feita pelo poeta, vejamos o espaço que se refere: No rio
Oiapoque, as embarcações são meios de transporte comuns, nesta região da fronteira, entre o Brasil e a Guiana
Francesa. Notamos que mesmo com a inauguração da Ponte Binacional, que liga os dois países, esses meios
de transporte não deixaram de ser utilizados. Certamente, eles compõem o cenário dos dois lados do rio.

Imagem 03. Catraias da fronteira. 2019. Fotografia.

Na terceira estrofe de “Rio Oiapoque [in blues]”, lemos os seguintes versos “Ó, demoiselle! /Tu
conheces bem os entardeceres frios/ e a neblina densa que acende meus medos.” Neste trecho, consideramos
que a voz lírica na exclamação “Ô, demoiselle!” se refere à uma mulher, com efeito de vocativo. Esse emprego,
em língua francesa, decorre de um efeito na comunicação da fronteira, no qual, as pessoas se valem do idioma
francês e português, naturalmente. As duas línguas ser ouvidas, nos dois territórios, uma vez que, existe a
mistura desses idiomas na linguagem oral, característica do espaço fronteiriço.
Nesse mesmo sentido, o poeta lírico, propriamente, não importa se o leitor também vibra, se ele discute
a verdade de um estado lírico. Segundo podemos ler a seguir:

O poeta lírico é solitário, não se interessa pelo público; cria para si mesmo. Mas uma
tal afirmação exige esclarecimentos [...]. O lírico nos é incutido. Para a insinuação ser
eficaz o leitor precisa estar indefeso, receptivo. Isso acontece – quando sua alma está
afinada com a do autor. Portanto, a poesia lírica manifesta-se como arte da solidão,
que em estado puro é receptada apenas por pessoas que interiorizam essa solidão
(STAIGER, 1997, p. 48-49, grifos nossos).
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Concordamos com Staiger quando ele afirma que o leitor precisa estar indefeso, receptivo para poder
interiorizar o que a voz lírica inscreve. Além disso, notamos a sinestesia, ilustrada pela a imagem do frio e da
neblina densa que acende os medos. Essa figura percebida em outros poemas de Franklin. Na quarta estrofe
“Ó, Oiapoque!/ O leito desse teu rio afável/ traz a metade lírica de minha vida”, percebemos que a voz lírica
se refere ao rio Oiapoque, como fonte de inspiração, encadeando por meio do enjambement, a quinta estrofe
que está ligada aos versos devido a pontuação e a estrutura. Essa forma, nos lembra a imagem de uma escada,
como podemos ver abaixo:

(apegos
prantos
pores do sol
solidão).

A esse respeito Bosi (2010) afirmou que:

A experiência da imagem, anterior à palavra, vem enraizar-se no corpo. A imagem é
afim à sensação visual. O ser vivo tem, a partir do olho, as formas do sol, do mar, do
céu. O perfil, a dimensão, a cor. A imagem é um modo da presença que tende a suprir
o contato direto e a manter, juntas, a realidade do objeto em si e a sua existência em
nós. O ato de ver apanha não só a aparência da coisa, mas alguma relação entre nós e
essa aparência (BOSI, 2010, p.19).

Os versos de Franklin nos lembram, ainda, a expressão da poesia concreta da década de 1950, que
iniciou em São Paulo na “Exposição Nacional de Arte Concreta”, ocorrida no Museu de Arte Moderna de São
Paulo, em 1956. Esse movimento de vanguarda concretista, no século XX, deriva de um movimento artístico
e cultural que aconteceu na Europa. A poesia concreta é chamada de verbo-voco-visual, é visual. Elimina os
supérfluos e usa a imagem. Estrutura o texto poético a partir do espaço do seu suporte, sendo ele, a página de
um livro ou não, buscando a superação do verso como unidade rítmico-formal.
Por ser uma poesia visual e de interpretação, é baseada no outro, dependendo exclusivamente do leitor.
Cada pessoa vai tirar a sua conclusão sobre a poesia concreta. Há também na poesia concreta algo conhecido
como poesias-práxis. Nesse tipo de poesia, a interpretação fica mais fácil, e não depende tanto do leitor. Há o
valor simbólico da palavra. No Brasil, o concretismo foi fundado por Décio Pignatari, Haroldo de Campos e
Augusto de Campos, grupo chamado de “Noigandres”11.
Na sexta estrofe “Ó, Rio Oiapoque! / És um blues”, a voz lírica compara o rio ao ritmo norte-americano.
O ritmo musical é considerado um estilo ou forma musical que se baseia no uso de notas baixas (graves) com
11 Disponível no site https://www.infoescola.com/literatura/poesia-concreta/. Acesso em 06 jun. 2019.
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fins expressivos e que mantém uma estrutura musical repetitiva. O gênero surgiu nos Estados Unidos a partir
do século XVII, quando os escravos negros da região sul faziam canções de trabalho, nas plantações de
algodão, e outras músicas relacionadas a fé religiosa (spirituals). O conceito de blues só se tornou conhecido
depois do término da Guerra Civil Americana, período em que passou a representar a essência do espírito da
população afro-americana.
Essas pessoas ao procurarem por melhores condições de vida e oportunidades, no início da década de
1940, eram em grande parte negros americanos que emigraram para Chicago, levando o blues juntamente com
eles, com o uso de instrumentos musicais elétricos12. Compreendemos, nesse sentido que, a comparação do rio
Oiapoque ao ritmo americano remete ao poeta questões afetivas da memória e da música, compondo, assim as
formas e versos do poema moderno.
Isto posto, observamos dentre os postulados, que há dois tipos de memória: a épica e a lírica. Segundo
Britto (2000), a memória épica é coletiva. No entanto, a memória lírica é de natureza individual. No que
tange o poeta lírico, o autor afirma:

Para o poeta lírico, a memória individual é um repertório de causas, explicações e
justificativas que lhe permitem criar o seu mito pessoal de individualidade única e
singular, a ser fruído pelo leitor – o qual, por meio de um processo de identificação,
sente-se gratificado ao constatar que também seu eu, tão único e singular quanto o do
poeta, tem algo em comum com ele (BRITTO, 2000, p. 125)

Percebemos, nas palavras de Britto, que a base do poeta lírico é a condição humana, configurada
numa sequência de vivências que formam um todo compartilhado pela humanidade. Como sabemos, assim
como o poeta, o leitor foi criança, jovem e experimentou momentos peculiares, em cada idade. Isso quer dizer
que, cada ser humano teve suas experiências boas e más, em cada momento que passou na vida. O prazer,
proporcionado pela poesia lírica, depende dessa paradoxal coexistência entre identificação e diferenciação,
entre, de um lado; “o lastro de experiências vividas ou concebidas comum ao poeta e ao leitor, e de outro, a
certeza de que tanto a personalidade que escreveu aqueles versos quanto a que os lê agora são singulares”
(BRITTO, 2000, p.125). O autor escreve que a poesia lírica proporciona ao leitor o prazer de identificar-se
com o poeta, enquanto ser humano que viveu as mesmas experiências básicas, e ao mesmo tempo, diferenciarse dele pelas circunstâncias pessoais.

3.2 EM ABSTRAÇÕES E LIRISMO: TEMPO

E, para finalizar a leitura dos poemas, escolhemos “Aroma de tempo parado” que está na terceira e
última parte da obra, intitulada de “Abstrações & lirismo”:
12 Disponível no site https://brasilescola.uol.com.br/artes/blues.htm. Acesso em 06 jun. 2019.
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Aroma de tempo parado

Ah, insensato desejo!
Este que emana & parte
[oscilando como maré] em meus rios de incertezas

(que ao fim do dia
deixa no ar o aroma de tempo parado).

Ah, insensato dejeto!
Este que arde & esfria correndo em extrema vibração
pelos cabos de eletricidade

(que ao meio dia deixa rastro no asfalto quente).

Ah, este desejo!
Que experimenta porres homéricos em bares de
Fronteiras (FRANKLIN, 2018, p.109).

Sensações definem a leitura deste texto. Na primeira estrofe: “Ah, insensato desejo! / Este que emana
& parte/ [oscilando como maré] em meus rios de incertezas”, podemos observar que a voz lírica expressa
um desejo insano; o uso do verbo emanar recupera o significado de “espalhar-se em partículas”, “soltar-se”
e “exalar-se”, dentre eles, preferimos o último. A voz lírica compara o desejo à maré, o vai e vem do rio, que
vai e volta. Mas, ao fim do dia chega, o final do ciclo, que denota a tranquilidade, o aroma do tempo que para.
Percebemos, então, que se a poesia é uma segunda potência da linguagem (COHEN, 1987), um
poder de magia ou de encantamento, cujos segredos a poética tem por objetivo descobrir, concordamos, nessa
perspectiva sobre a linguagem, pontuando o que Alfredo Bosi (2010) havia explicado:

A linguagem da poesia é mais singularizadora que a da não-poesia. A existência,
enquanto ainda não repartida e limitada pela divisão do trabalho mental que produz o
código das ideias abstratas, apresenta-se na sua variadíssima concreção de aspectos,
formais, sons, cores. A palavra poética recebe uma espécie de efeito mágico do seu
convívio estreito com o modo singular, pré-categorial, de ser de qualquer um desses
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aspectos. Singular não quer dizer isolado [...]. No poema, o singular é o concreto, o
ser multiplamente determinado, multiplamente unido aos sentimentos e ao ritmo da
experiência, multiplamente composto de conotações históricas e sociais. Singular é o
momento pleno da vida, o mais rico de todos; por isso difícil de ser expresso fora dos
termos de imagem-som (BOSI, 2010, p. 132-133, grifos do autor).

O professor argumenta que o caráter concreto da palavra poética não se identifica, necessariamente,
com o caráter icônico, mais imediato, das artes visuais. Com efeito, o concreto do poema cresce nas fibras
espessas da palavra, que é um código sonoro e temporal; logo, um código de signos cujos referentes não
transparecem, de pronto, à visão. Assim, para compensar esse intervalo, próprio de toda atividade verbal, o
poema se faz fortemente motivado, principalmente, na sintaxe e no jogo das figuras semânticas.
Ao nos encaminharmos à terceira estrofe; “Ah, insensato dejeto! / Este que arde & esfria correndo em
extrema vibração/ pelos cabos de eletricidade”, a sinestesia evidencia a sensação de ardor e resfriamento, na
qual, a voz lírica ressalta o desejo, a vibração. Ao indicar no verso seguinte “que ao meio dia deixa rastro no
asfalto quente”, a eletricidade é elemento de ilustração da modernidade, aliado a percepção do calor “asfalto
quente”, interpretação dos sinais vitais, por meio das sensações. Quer dizer, na matéria concreta como na
espiritual, a lírica consegue a mistura do heterogêneo, a fosforescência das transições (FRIEDRICH, 1991).
Ela é uma “defesa contra a vida habitual”. Sua fantasia goza de liberdade, “de misturar todas as imagens”. O
escritor também enfatiza que “A magia poética é severa, é uma fusão de fantasia com a força do pensamento,
é um operar, profundamente distinto em seu efeito do simples prazimento o qual, agora, deixa de ser o
acompanhante da poesia (FRIEDRICH, 1991, p.28).
O autor também aponta que na linguagem poética ocorre o mesmo fato que acontece com as fórmulas
matemáticas, ou seja, elas formam um mundo para si, jogam apenas consigo mesmas. Tal linguagem, a nosso
ver, pode ser obscura, às vezes, até o ponto de que o poeta não compreende a si próprio. De tal forma, o crítico
argumenta que, importam-lhe as relações musicais da alma, as sequências de acento, de tensão, as quais, não
dependem mais da significação das palavras.
Assim, chegamos à última estrofe: “Ah, este desejo! / Que experimenta porres homéricos em bares
de/ fronteiras”, claramente, tem-se alusão ao espaço geográfico das cidades de Oiapoque, pois, nos arredores
encontram-se, frequentemente, bares e pequenas boates que fazem parte do município. Essa característica
do espaço urbano está presente no verso, expressa-se, na voz lírica o desejo da embriaguez, nos bares da
fronteira, como feito grandioso, homérico. Novamente, uma imagem nos é apresentada, e assim percebemos,
em síntese, que a imagem terá áreas (centro, periferia, bordos), figura, fundo e as dimensões (BOSI, 1999), ou
seja, o poema enreda um mínimo de contorno e coesão para subsistir em nossa mente.
Os bares são elementos que compõem o cenário oiapoquense, e que, consequentemente, integram
nos versos vivências da cidade fronteiriça, principalmente, nos idos dos anos de 1990. Nessa época, devido
ao intenso movimento de migrantes que trabalhavam nos garimpos da região, muitos desses trabalhadores
vinham até a cidade para realizar a venda do ouro, e ocasionalmente, se divertiam no centro da boemia.
Ao contrapormos as teorias, temos a sensação de franquear o intervalo aberto entre a imagem e o som.
A diferença, que é o código verbal, parece mover-se, no poema, em função da aparência-parecença. Segundo
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Bosi, “esse parecer é, a rigor, um aparecer construído, de segundo grau; e a semelhança de som e imagem
resulta sempre de um encadeamento de relações, de modos, no qual já não se reconhece a mimese inicial
própria da imagem (BOSI, 2010, p.31).
A experiência de cada um nos diz que a poesia vive em estado de fronteira. No poema, força-se o signo
aliado à memória. Bem como o autor explicou, o signo é um segmento de matéria que foi assumido pelo
homem para dar ato de presença a qualquer objeto ou momento da existência.
Em termos analíticos, se assim podemos dizer, pois, há quem diga que estudar poesia é não é fazer
análise, compreendemos que a versificação é a unidade rítmica do discurso poético (BANDEIRA, 1997),
assim como, a rima é a igualdade de sons na terminação das palavras. Entretanto, percebemos que os versos
analisados não rimam, necessariamente. Sendo brancos ou livres, e essas formas permanecem nos textos de
Franklin. Os versos livres não obedecem a nenhuma regra pré-estabelecida quanto ao metro, à posição das
sílabas fortes, nem à presença ou regularidade de rimas. Nas palavras da autora, esse tipo de verso, típico do
Modernismo “vem sendo muito usado a partir da segunda década de nosso século. Num poema em versos
livres, cada verso pode ter tamanho diferente, a sílaba acentuada não é fixa, variando conforme a leitura que
se fizer” (GOLDSTEIN, 2005, p.36-37).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sobre a poesia de Marven Junius Franklin, consideramos apenas três poemas, de um livro, que nos
permite muitas descobertas. Na literatura amapaense, o poeta da fronteira ressalta o cotidiano, facilitando
a descoberta de espaços, não apenas restritos ao município Oiapoque/AP, mas também, ao imaginário que
constitui o rico cenário amazônico. O conhecimento da região, agregado ao subjetivismo, é outra característica
presente entre versos livres e brancos. Nem sempre as rimas são organizadas e a sucessão é livre, rompendo
com as estruturas poéticas anteriores. Das imagens criadas pelo poeta, o rio certamente é mais eloquente. A
neblina densa ilustra o espaço, o movimento da maré, o deslocamento, o blues, os girassóis, que nos trazem
uma poesia ensolarada, cheia de vitalidade.
Assim, confirmamos que “a arte e a literatura são formas de representação da realidade” (PAZ, 2001,
p.53). Compreendemos com base no autor que a poesia, deste tempo, começa com a arte da convergência,
que a colocou do lado oposto à tradição da ruptura. A poesia busca a interseção dos tempos.
Dessa forma, podemos perceber certo enriquecimento técnico da poesia moderna, que se manifesta de
forma mais livre, principalmente, nos aspectos da estrutura do verso, da imagem, da palavra, na notação da
frase e na disposição tipográfica. Percebemos que as partes técnicas foram incorporadas ao texto poético, ao
modo de tornarem elemento constituinte do texto.
O poeta Marven Junius Franklin, através de seu trabalho literário, em nossa concepção, tem traçado um
caminho de grande visibilidade, que privilegia a literatura amapaense, composta de autores passam a serem
reconhecidos não somente na região norte do Brasil. Carecem novos trabalhos, pesquisas, resenhas sobre. Por
esse motivo, encerramos considerando essa produção literária de fronteira, que valoriza o espaço fronteiriço,
essa linha imaginária que divide os territórios.
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MEMÓRIAS DE FOLHAS: soma de saberes no ensino da língua materna.

Judivalda da Silva Brasil (UFPA / PPGL)1
Franck Wirlen Quadros dos Santos (UNIFAP/IFAP)2
RESUMO
A prática pedagógica de cunho intercultural apresentada neste artigo surge como uma alternativa para promover
a valorização de um saber popular que é cotidianamente vivenciado pelos alunos e que, como tal, serviu como
estímulo nas aulas de língua portuguesa dos alunos do sétimo ano de uma escola pública, no estado do Amapá,
bairro Novo Buritizal, com uma abordagem interdisciplinar abordando o gênero narrativo e sua estrutura,
a partir da oralidade, atendendo inclusive as diretrizes da BNCC - Base Nacional Curricular Comum. A
prática em destaque promoveu uma visão social crítica bem ampla do uso das plantas medicinais junto às
famílias, além do exercício e desenvolvimento destas habilidades comunicativas no tocante ao falar, ouvir, ler
e escrever em comunhão com o meio social, cultural e do meio ambiente. A justificativa para aplicação desta
prática intercultural vem principalmente do fato de que cabe a escola assumir desde os anos iniciais seu papel
de difusor social de conhecimentos, que não necessariamente cabem nos conteúdos enlatados e encomendados
pelo sistema, mas que devem permitir ao aluno questionar, refletir e posicionar se diante do mundo.

Palavras chave: Memória. Plantas medicinais. Amazônia. Língua materna. Interculturalidade.

INTRODUÇÃO
O uso de ervas ou plantas no cotidiano dos seres humanos é uma prática milenar. Este costume adentra
as mais diversas civilizações e períodos da existência humana, seja com intenção medicamentosa, ritualística
ou mesmo alimentar, todos possuem uma lembrança deste uso e geralmente propagam este conhecimento
através de narrativas espontâneas e em tom coloquial de indicação e recomendação de uso que perpassam
gerações.
Assim, pensou-se em um estudo que pudesse desenhar o percurso histórico e social das plantas no
contexto contemporâneo, indo da feira à escola, desembocando nas farmácias domésticas no dia a dia de sua
convivência, aliando vivência ao currículo de forma que as crianças possam associar os saberes e entender que
um completa o outro.
Afinal o uso de plantas e ervas para fins diversos é antes de tudo um conhecimento que vem sendo
ressignificado através de gerações e, hoje, apesar das formas diversificadas de transmissão deste conhecimento,
ainda estimula muitas pessoas a manter vivo este traço cultural, mesmo em situações adversas às suas origens,
crenças ou etnias, sem contudo conhecer as diversas nuances que cercam este uso.
Dentro desta perspectiva, somou-se a necessidade de ressignificar o fazer pedagógico através de uma
abordagem mais dinâmica e experimental, que nos propicia conhecer a história de vida dos estudantes e
seus familiares, inaugurando um novo momento em meio as práticas pedagógicas, investigando, aplicando e
1 Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Linguagens e Saberes na Amazônia, da Universidade Federal
do Pará (UFPA), Campus de Bragança/PA. judivaldabrasil@gmail.com
2 Professor de Língua Francesa do Instituto Federal do Amapá - IFAP. Pós-graduando em Linguística Aplicada e Ensino de Línguas - UNIFAP. franckwirlen@ymail.com
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compartilhando saberes que eram produzidos dentro e fora do contexto escolar através da coleta de narrativas
que tratassem do uso das plantas.
Toda esta trajetória e narrativas de resistência são relatadas dentro e fora do percurso que se estende da
Escola situada no final no bairro do Buritizal, Macapá-Amapá. “No meio do mundo” como costumamos dizer.
Em uma cidade banhada pelo maior Rio do Mundo que recebe pessoas de todas as redondezas dos estados do
Pará e dentro de suas possibilidades urbanas, abriga pessoas, mitos e costumes em um rico entrelaçamento
cultural.
Nosso relato tem como personagens, uma turma com 21 estudantes, sendo que seus nomes foram
preservados assim como de alguns adultos, aqui representados por iniciais, dois professores de ciência naturais,
três coordenadores de sala ambiente, Direção, professora de língua portuguesa, pais e diversos apoiadores que
se estendem entre o espaço da Feira do Buritizal, Museu Sacaca, Instituto de Pesquisa do Amapá - IEPA,
Universidade Federal do Amapá – UNIFAP e Horto Municipal.

2 - MEMÓRIAS DE FOLHAS – UM FAZER PEDAGÓGICO NOVINHO EM FOLHA

O ato mecânico de reproduzir conhecimentos tem sido tema de muitos estudos e debates e cada vez
mais ganha mais adeptos, considerando os desafios de se realizar uma ação tradicional em meio aos desafios
de uma nova era, marcada por inovações tecnológicas e sociais que não só tendem a dinamizar o modo de
vida das pessoas, mas também questionam e exigem posturas mais proativas e criativas diante da conquista
da atenção e interesse dos estudantes.
Desta feita os educadores tendem a buscar maneiras de inovar e realizar seu mister dentro de uma
perspectiva dialógica e prazerosa a ambos, uma vez que aquele papel de transmissor de conhecimento, não só
está desgastado como também não estimula a nenhum dos participantes do processo de aprendizagem.
Há que se considerar alguns pontos antes de inusitadamente buscar inovar em uma prática pedagógica.
Um dos fatores preponderantes é ter claro que o conhecimento não constitui um todo harmonioso, assim como
não são harmoniosas as sociedades no interior das quais ele vem sendo produzido.
Salientamos isso, considerando que todas as clientelas educacionais estão inseridas dentro de um
contexto social e cultural diversificado e que não extraordinariamente se diferencia do contexto do qual o
educador emergiu. Portanto, corre-se o risco de confrontos e conflitos culturais, caso o educador não procure
conhecer e localizar-se dentro deste cenário, buscando respeitar e estimular todos os demais, considerando e
respeitando o tempo e a maneira de aprender dos demais envolvidos no processo, cabendo a ele, inclusive a
oportunidade de aprender ensinando e vice e versa.
2.1 METODOLOGIAS- MACERANDO FOLHAS E COLHENDO SABERES.

A prática pedagógica com foco nos aspectos interculturais foi aplicada no intuito de provocar a
associação dos saberes populares e o conhecimento científico através da temática do uso das folhas e plantas,
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lançando mão de uma metodologia que se principia pela introdução ao estudo do texto narrativo assim como
seus elementos estruturais da narrativa, atendendo a uma prerrogativa do currículo.
Porém, dando enfoque a oralidade e aos temas transversais no recorte sobre cultura e identidade no
contexto de formação étnico dos estudantes em confluência com seus pais e o espaço da escola e outros
contextos de construção do conhecimento.
As aulas precisavam ir além dos muros da escola e foram aplicadas em ambientes diversificados,
perpassando pelas salas ambientes e visitas a feiras, horto municipal, comunidades produtivas, laboratórios
de pesquisa etnobotânico entre outros. Desta feita eles visitaram a Feira do bairro, o Museu Sacaca, IEPA –
Instituto de Pesquisa do Amapá, UNIFAP- Universidade Federal do Amapá - junto ao laboratório do curso
de Farmácia, no Horto Municipal para coletar informações e narrativas unindo os saberes a cerca do uso das
plantas medicinais.
Todavia, a prática pedagógica vivenciada nesta escola é perpassada pela aplicabilidade de uma
metodologia mediada por várias estratégias, logo não podendo ser considerada como apenas mais uma prática
de ensino, mas todo um conjunto de ações pedagógicas que contribuíram para a socialização de saberes
interculturais que cercam a utilização de plantas medicinais no cotidiano amazônico, que adentram a sala de
aula através das narrativas orais.
Assim, inicialmente deu-se o estudo da leitura e interpretação de textos que abordaram a riqueza e
importância do uso de ervas como alternativas de cura; fato este inicialmente constatado nos textos de autores
renomados como o grupo Matingueiro e a posterior autores regionais como Bárbara Primavera (2019), Poeta
Joãozinho Gomes (2011) e Joseli Dias (2014) até a evolução da narrativa familiar e pessoal dos estudantes.
Partindo-se da leitura de textos narrativos para que os estudantes pudessem perceber a intencionalidade
do texto e mediante a leitura interpretativa do texto, procurou-se debater esta percepção. Tomando como base
os questionamentos: O que? Quem? Quando? Onde e Como? Uma vez que eles conseguiam identificar estes
elementos presentes no texto estavam identificando os elementos estruturais da narrativa.

PRA FAZER CHÁ
Tava parado sentado no meio da feira quando o \ Filho de Zé Pereira apareceu pra me chamar. \ Falou
que o pai tava bem e de repente amarelou \ Caiu doente nem deu tempo de falar. \ Mas Zé Pereira não
tem vício nem mania \ Nunca come as porcaria que \ Vem lá da capital. \ E desconheço tal tipo de
enfermidade, \ Vou juntar boa quantidade de casca \ Pra fazer chá, cortar uns mato, \ Raiz, erva de outras
planta \E vou rezar pra minha santa \ Meu cumprade não levar, \ E é na terra que vou encontrar a cura
\ Fazendo essa mistura \ Nesse chá vou colocar: \ Jurubeba, hortelã, erva cidreira, \ Alfazema, aoreira,
quebra pedra \ E juá, capim santo, malva, losna, \ Marmeleiro, liamba, arruda, \ Umbuzeiro, caju roxo.

Ao trabalhar com a letra de uma música do grupo Matingueiro3 citada anteriormente, procurou-se
explorar didaticamente os elementos narrativos presentes no texto, primeiro oralmente, inclusive representando
o texto teatralmente, afim de que eles se colocassem no papel dos personagens e melhor entendessem o texto.

3 Grupo musical da cidade conhecido não apenas pela sua criativa produção musical, que sempre remete às
raízes sertanejas e nordestinas.
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Entre os questionamentos levantados, estão:
1-Do que trata o texto? 2- Você já tomou algum chá? De que? 3- Para que você tomou o chá? 4 Conhece alguma planta que serve para chá ou para outra coisa? 5- Você tem algumas plantas que
servem para chá ou outra forma de medicamento? 6- Se você fosse indicar um chá, de que seria e para
que? 7-Você sabe fazer chá? Me ensine uma receita. 8- Quem lhe ensinou? 9-De onde veio a receita?
10 - Você acredita que realmente podemos curar doenças com chás?

M. M, aluno do 7º ano, de 13 anos, filho de mãe empregada doméstica e pai empregado em um
Supermercado em Macapá, residindo atualmente no residencial Açucena, (espigão) construído pela prefeitura
dentro da proposta do projeto Minha casa minha vida e que foi ocupado por pessoas que moravam na ressaca
do Buritizal, em Macapá até 2016, conta:

A gente tinha muita planta lá em casa, mas ai quando a gente se mudou não deu para trazer por que aqui
não tem espaço, só um terracinho que nem dá para colocar todas as plantas da mamãe. Antes a gente
tinha um quintal para empinar pipa, quarar a roupa, criar galinhas e de quebra manter uma hortinha
com cheiro verde, chicória, alfavaca para o peixe, cidreira para fazer chá e um pé de Marupazinho para
socorrer a barriga. Ela tinha tanto ciúme das plantas, aí de quem quebrasse um galho.

Em relação às perguntas do roteiro os estudantes inferiram sobre a interpretação do texto, de maneira
que demonstravam alguma vivência acerca do uso de plantas medicinais na vida diária deles, mesmo não
dispondo mais de espaço para manter as farmácias domiciliares que ora ou outra remediam algum incomodo
do corpo ou da alma.
M M, 13 anos, comentou sobre o texto:

Legal, conta a história de um homem que tem um amigo doente, e ele vai fazer tudo para ajudar o
amigo. Ele vai fazer chá de um monte de coisa, parece minha tia quando tem alguém doente lá em
casa, ela faz logo chá. Às vezes de Boldo, cidreira e tem umas batatinha que ela faz pra dor de barriga
Marupazinho. Mas aí nem diz qual a doença do amigo. Né que faz mal tomar chá sem ser para aquilo
que tá doente, Professora?

G. C. 13 anos, comenta sobre o texto:

Realmente, ele pega um monte de coisa para fazer chá, sem nem saber o que o amigo tem. Minha mãe
também faz chá pra mim quando estou com dor no estomago. Ela vai lá na janela e retira umas folhinhas
de Boldo. Eu tomo e durmo e quando eu acordo já estou boa, mas a mamãe não deixa ninguém mexer
nessa planta dela. É amargo que só!

E. G. 12 anos. Fala sobre a folha que conhece:

Eu sei fazer chá. Lá em casa tem um pé de Boldo e todo domingo eu faço chá pro meu pai. Ele bebe
e passa mal depois, ai minha mãe manda eu fazer chá pra ele. O cheiro é horrível e o gosto é horrível,
parece remédio mesmo. Só sei que o meu pai toma, faz aquela careta e vomita. Arg!! Horrível!
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Quando perguntado quem havia lhes ensinado a fazer chá, eles responderam que aprenderam com suas
mães e somente um dos meninos contou que via a avó preparando seus remédios:

Minha avó costuma ter plantas em casa, faz remédios para vender. Mas ela não deixa ninguém entrar em
um quartinho que ela tem lá na casa. Ela faz garrafadas para as pessoas que vão lá doentes. Ela pega as
folhas às vezes de noite, umas seis horas, por aí. Faz e coloca no sereno. Ela pila bem as folhas e raízes,
mistura tudo e põe no sereno para de manhã engarrafar.

Fizemos uma abordagem sobre os elementos da narrativa e retomamos o assunto do uso das plantas
como remédio. Dentro dos aspectos linguísticos foi perceptível a grafia de termos que eles escreveriam de
forma diferente e neste aspecto as perguntas partiam deles para a professora. Entre os questionamentos surge
uma que indica a percepção de tudo o que lhes foi ensinado por toda a vida escolar. Como o texto apresentava
uma linguagem tão diferente e se isso era certo?
O contraditório já se estabelece neste primeiro confronto entre língua escrita e língua falada e
começamos explicando as variantes linguísticas, licença poética e principalmente que na escola existe espaço
para a língua falada e escrita e que nenhuma é superior à outra.
Ao se depararem com os nomes das plantas utilizadas no chá que o personagem sugeria fazer para
o amigo, questionaram para que servia cada folha e vimos a necessidade da turma realizar uma pesquisa na
internet sobre estas plantas e suas indicações. O que foi feito junto ao LIED da escola em horários contra turno
sob a supervisão da professora que coordena o ambiente.
A realização de pesquisas na internet proporcionou aos alunos conhecer e interagir com diversos
gêneros digitais que compartilham e socializam saberes sobre o uso das ervas, por exemplo, nomes científicos
das espécies, suas origens, poder ativo, indicações etc, o que ampliou seus conhecimentos, mas também lhes
causaram inquietações.
Em outro momento, em sala de aula, ao socializarem suas pesquisas, encontraram informações que
eram diferenciadas, o que causava debates bem interessantes, não só em relação à utilização da planta, mas
também por questionarem a veracidade dos fatos expostos na internet.
Logo, tomadas as principais providências junto aos pais e aos jovens pesquisadores para posterior
socialização na turma e na escola por meio da aceitação de participação na pesquisa. 5 grupos realizaram
as visitas e socializaram suas observações e em casa junto à família e amigos deveriam realizar a coleta das
narrativas de uso das plantas em torno de uma situação de doença ou o costume de alimentar-se com chás
em situações corriqueiras do dia a dia, costume este muito comum das populações que constituem a região
amazônica, a fim de que, com base nestes relatos de vivência, efetivassem o estudo das narrativas como
produção textual dentro de um espectro de significado real para suas vidas.
E assim, fomos a Feira do Buritizal para conhecer os tipos de plantas medicinais comercializadas e as
indicações de uso costumeiramente socializadas pelas (os) feirantes e lá nesse universo novo de saberes eles
descobriram os doutores do mato, que com seus saberes indicavam plantas medicinais para os mais diversos
males do corpo ou da alma.
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Figura 02: Visita a Feira do Buritizal
Fonte: Alehandro Vasques

Assim somando forças, em meio a este dilema retomamos aos livros de Biologia e Ciências naturais
sob a orientação dos professores de Ciências e da responsável pela sala de leitura e biblioteca, mais uma
vez socializaram os resultados e novamente encontraram discrepâncias nos dados, pois agora já tinham
informações de casa e traziam narrativas de uso das plantas oralmente.
Esse momento de associação de saberes científicos e populares foi favorável para que os estudantes
percebessem que estes saberes permeiam a vivência e identidade de cada um deles e se revelam nas narrativas
dos pais, avós e até mesmo em suas considerando as inúmeras lembranças despertadas a partir da coleta das
narrativas em casa e no campo de pesquisa.

Figura 03 e 04: Ambientes de Aprendizagem
Fonte: Judivalda Brasil

Sob a coordenação do Professor responsável pelo espaço ecológico da escola, eles puderam observar
as plantas que havia lá. Tiraram fotos e partiram para campo. Deveriam investigar quais as plantas que havia
em suas casas e em caso de terem plantas diferentes das espécies da escola deveriam trazer uma muda para
fazer o replantio na horta.

REVISTA BARBANTE - 72

Figura 05: Visita ao Espaço Ecológico da Escola
Fonte: Judivalda Brasil

O Técnico responsável pelo IEPA- Professor Doutor Mauricio Souza, trabalhou com eles os processos
de cultivo e características das plantas, assim como seus poderes ativos, para que não se enganassem com
alguns espécimes parecidos, mas que não tinham valor medicinal, como os similares da pata de vaca e o
quebra pedra.

Figura 06: Visita ao IEPA
Fonte: Judivalda Brasil

Dando continuidade ao estudo das narrativas, apresentamos textos regionais, inclusive em cordel-outro
estilo narrativo literário, apresentando o maior conhecedor de plantas do Amapá, cujo nome é originário de
uso de uma planta e que hoje dá nome ao Museu Sacaca4 que inclusive fora visitado por um grupo de alunas.

4 Raimundo dos Santos Souza, o Sacaca, curandeiro da região, conhecedor das propriedades medicinais de
ervas e raízes da vegetação amazônica.
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Figura 07: Visita ao Museu Sacaca
Fonte: Judivalda Brasil

DIAS (2013, p.7):

Peço a benção nesta hora aos santos que me protegem. O amor em santa Flora e dos anjos que lhe regem
para escrever agora os versos que aqui emergem (....) Rei Sacaca é conhecido por toda a comunidade.
Há pouco tempo partido. Ainda nos deixa saudade. Mas deixou seu nome escrito para a posteridade.

Dentre as visitas feitas temos também a ida a UNIFAP em que os alunos puderam conhecer o trabalho
da ciência em ação, transformando as plantas em um produto medicinal que após os testes necessários serão
comercializados para todo o mundo.

Figura 08: Visita à UNIFAP
Fonte: Ronaldo Costa

A última visita foi ao Horto Municipal afim de verificar quais as plantas que o poder público plantava
pelos canteiros e logradouros públicos da cidade. Na ocasião puderam constatar que o referido setor só cultiva
plantas decorativas em suas eiras apesar da presença modesta de algumas plantas medicinais sobre as quais os
estudantes puderam levantar seus nomes, fotografar e cujas mudas puderam levar para a escola com o intuito
de serem cultivadas lá e, posteriormente, serem colocadas à disposição da comunidade.
REVISTA BARBANTE - 74

Ao término dos estudos realizou-se uma roda de conversa denominada “Conversa no bico da chaleira”.
Este momento ocorreu na horta - espaço ecológico da escola mediante a colaboração dos técnicos do IEPA e
da UNIFAP que atuam junto às pesquisas de novos medicamentos fitoterápicos.

Figura 10: Conversa no bico da chaleira
Fonte: Ronaldo Costa

Na ocasião conseguiriam não só registrar o uso das plantas e ervas medicinais da Amazônia dentre seus
usos e contextos, mas também demonstrar suas ressignificações a partir das narrativas coletadas que tendem a
revelar de forma dialógica a retomada da memória e da identidade dos entrevistados através da manifestação
da oralidade.

DOS RESULTADOS

Dentro desta perspectiva, destacamos a participação e envolvimento dos pais de alguns alunos que
trabalham durante o dia todo e, anteriormente, só se preocupavam em levar o filho para a escola e cobrar lhe
boas notas. Ao receber o questionário com meu contato e o convite para a reunião, procuraram retornar e
confirmar o convite se dispondo não só a ir à reunião como também parabenizar pela iniciativa, demostrando
apoio Senhor A. A. (41 anos), declarou:

Professora, que bom que a senhora perguntou sobre isso, quero lhe dizer que sou evangélico, não mexo
com estas coisas de macumba, mas se tem uma coisa em que eu acredito, é que folha cura. Vou lhe dizer
porquê. A uns dois meses eu estava muito doente, a tal de Diabete me pegou e eu tava tão ruim que já
ia amputar meu pé, a eu conversei com uma vizinha que me ensinou um remédio, um chá da folha de
jacareúba, aí eu vim aqui na feira falei com Dona Deusa que me arrumou as folhas e em menos de um
mês eu tava bonzinho. Vou lhe dizer, tomei o chá de manhã, de tarde e de noite porque eu queria ficar
logo bom, pra não perder meu pé. Exagerei e quando dei fé já estava até desmaiando, a modo que eu
fiquei fraco demais. Agora todo dia tenho chupar uma bala pela manhã, mas eu sei que a culpa não foi
da folha, foi eu que aloprei mesmo.
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E qual senão este o sentido da educação e da atuação pedagógica: buscar desenvolver uma prática
não só diferenciada pela sua metodologia, centrada na curiosidade do aluno e em seu talento investigativo
como também por esta se revelar uma pratica, que aplicada no contexto da escola, vai buscar justamente
o envolvimento dos alunos, amparados em seus familiares, desenvolvendo um momento de parceria na
construção do conhecimento paralelo ao desenvolvimento das habilidades que permitirão a eles se tornar
seres humanos melhores.

3- DE FOLHA EM FOLHA

Com base em Hall (2010) veremos que o homem busca realizar sua diáspora como um religare a tudo
o que um dia o significou, buscando em alguns espaços e momentos da vida traços desta identidade, que, um
dia, na ânsia de ser aceito como um igual entre desiguais, abandonou.
Desta feita, por muitas vezes nos depararemos com narrativas que denotam que o uso das plantas
medicinais no seio da família atuam como uma troca de carinho, afeto que cura, tal qual acreditavam nossos
ancestrais africanos e o faziam compartilhando suas receitas de forma oral atravessando os tempos de geração
a geração. Daí a importância de tomarmos as narrativas orais como ponto de partida para esta atuação.
Atendendo as recomendações de abordagem ensino da língua materna que constam na BNCC – Base
Nacional Curricular Comum na sua habilidade EF69LP 14, 25 e 26 ( Ensino Fundamental do 6º ao 9º anos
em Língua Portuguesa desenvolvendo as habilidades 25 e 26 entre outras) visando o desenvolvimento da
habilidade comunicacional, exercitando o dizer, o ouvir e o contra argumentar, através de uma metodologia
que seja antes de tudo de troca e que portanto garante a interação de saberes.

Formular perguntas e decompor, com a ajuda dos colegas e dos professores, tema/questão polêmica,
explicações e ou argumentos relativos ao objeto de discussão para análise mais minuciosa e buscar em
fontes diversas informações ou dados que permitam analisar partes da questão e compartilhá-los com a
turma. (BRASIL, BNCC, 2017, p. 145)

Assim, buscou-se lançar mão de estratégias que possam envolver os estudantes de tal forma que estes
vislumbrem teoria e prática concomitantemente e possam avaliar e refletir sobre o que aprenderam, além da
forma como foi aprendida e, a partir destas reflexões, definirem conjuntamente com o professor os próximos
passos desta caminhada na busca do conhecimento.
Justifica-se a opção por este encaminhamento pedagógico no sentido de envolver cada vez mais os
estudantes e acima de tudo viver a perspectiva de se descobrir culturalmente e socialmente, se permitindo
aprender e desaprender, sob o olhar da interculturalidade, reunindo natureza e homem em espaços sociais em
que o conhecimento deveria ser sempre construído de forma dialógica e investigativa tendo como base sua
própria história e identidade.
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[...] o ensino e a aprendizagem que ocorrem nas salas de aula representam uma das maneiras de construir
significados, reforçar e conformar interesses sociais, formas de poder, de experiência, que têm sempre
um significado cultural e político (SANTOMÉ, 1995, p. 166).

Freire (1996) propõe a reflexão sobre a educação que queremos e merecemos, esclarecendo que
quando o ensino e a aprendizagem se desenvolvem em comunhão, em um sistema de troca que permite a
reciprocidade de saberes e dessaberes entre professores e estudantes, quebra-se o paradigma do professor sabe
tudo e inaugura-se um novo tempo.
Candau (2013, p.23) predefine os resultados que devemos alcançar mediante uma educação que une
saberes e que promove empoderamento aos silenciados.

Neste sentido espera-se que a educação promova o reconhecimento do outro, para que possamos
promover o diálogo entre os diferentes grupos sociais e culturais. Uma educação para a negociação
cultural, que enfrenta os conflitos provocados pela assimetria de poder entre os diferentes grupos
socioculturais nas nossas sociedades e é capaz de favorecer a construção de um projeto comum, pelo
qual as diferenças sejam dialeticamente incluídas.

Para atar as pontas dos diferentes, buscamos uma linha pedagógica ligada à transdisciplinaridade,
que surge neste contexto pedagógico oportunizando o vislumbre da produção de conhecimentos por uma
perspectiva mais dinâmica e contextualizada, de forma a promover um desenvolvimento integral do aluno e
tornando seu empenho mais prazeroso.
Akiko Santos (2008 p. 21) conclui, dizendo que trabalhar a educação com tal visão supera a mesmice
do padrão educativo, encanta o aprender e resgata o prazer de aventurar-se no mundo das ideias.

O conhecimento transdisciplinar associa-se à dinâmica da multiplicidade das dimensões da realidade e
apoia-se no próprio conhecimento disciplinar. Isso quer dizer que a pesquisa transdisciplinar pressupõe a
pesquisa disciplinar, no entanto, deve ser enfocada a partir da articulação de referências diversas. Desse
modo, os conhecimentos disciplinares e transdisciplinares não se antagonizam, mas se complementam.
(SANTOS, 2008, p.21).

A intertextualidade, somada a interdiscursividade, vem a ser o processo em que temas e/ou figuras de
um discurso se veem em outro discurso, e trazem o tom e a polifonia necessária para suprir a necessidade
que nosso estudante terá de despertar em si memórias adormecidas dos recortes que compõem este individuo
cultural. Logo, a intertextualidade poderá atuar como um estímulo a um olhar mais atento desvencilhado de
preconceitos sobre si mesmo.
Dentro deste contexto de soma de saberes que vai do livro ao falante ou vice-versa o estudante se vê
como parte significativa não só do processo de aprendizagem trabalhado em sala de aula, mas pode perceber
que este processo se estende além da sala de aula e que ele pode aprender em qualquer lugar com qualquer
pessoa, considerando que ninguém ensina a ninguém, mas pode se aprender com todos, uma vez que não
existe maior nem menor saber, uma vez que este processo se dá de forma dinâmica e de diversas formas,
menos engessado em metodologias ultrapassadas e equidistante de sua realidade.
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E, estas possibilidades se manifestam, não só nas leituras de mundo estabelecidas a partir das
experimentações vivenciadas no processo investigativo da pesquisa cientifica ou social, mas também nas
relações construídas no contexto familiar e social que costura e une as partes integrantes de suas vidas,
tomando como linha que ata as pontas desta teia de conhecimento as narrativas tecidas informalmente dentro
do discurso social, em torno do uso das plantas medicinais, de tal forma que ele percebe que o aprendizado é
consequência destas relações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ato de ensinar e aprender precisa ser relativizado e preenchido com vivências que se relacionam,
acima de tudo com a história de vida do estudante, assim como associado ao mundo em seu redor, fazendo
com que o ato de ensinar ou aprender deixe de ser um ato mecânico de assimilar regras, letras e palavras
descontextualizadas das suas vidas.
Nesta perspectiva, a abordagem de ensino mostrou-se reveladora, enquanto uma estratégia pedagógica
que fomentou os estudos sobre saberes e práticas populares, que apesar de permear a vida diária do aluno e até
movimentar economicamente o estado, passam incólumes e anônimas diante de seus olhos, sem que estes se
apercebam que estão inseridos de forma local, nacional e global neste contexto.
E como tal, podem corroborar para a efetivação do reconhecimento do valor e da importância das
pessoas que atuam diretamente nos mais diversos setores que compõem a teia de relações sociais, culturais,
econômicas, comunicativas e econômicas, através do uso dos conhecimentos populares das plantas.
Com a execução da proposta de ensino ampliou-se o debate sobre a Amazônia nas dimensões dos
olhares dos estudantes, pois utilizamos uma metodologia que possibilitou envolver os demais personagens da
escola e também oferecer aos alunos a oportunidade de vislumbrar a produção de conhecimentos, levando-os,
não só a ler, escrever ou contar oralmente esta experiência, mas avaliar a importância deste costume em sua
vida.
Esta prática pedagógica oportunizou um aprendizado que foi além das habilidades e competências das
quais se preocupa o currículo, promovendo assim a leitura de mundo defendida por Freire (1992) e levando
a escola a assumir o seu papel de fomentadora de valores e de respeito ao outro, mediante a valorização do
trabalho na feira e no campo, assim como auxiliando estes alunos na construção dialógica de sua identidade.
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O PROTAGONISMO NEGRO NA OBRA O TÚMULO DO SOLDADO DESCONHECIDO, DE LUÍS
FULANO DE TAL

Lucinéia Alves dos Santos1

RESUMO
O presente artigo tem por objetivo apresentar a análise do protagonismo negro no romance O Túmulo do
Soldado Desconhecido (2017), de Luís Fulano de Tal. Para tanto foram utilizados como aporte teórico, estudos
de autores que discutem a Literatura Afro-Brasileira e a Literatura Negro-Brasileira, como os escritos de
Proença Filho, Maria Nazareth Soares Fonseca, Cuti e Eduardo de Assis Duarte, e também livros de autores
que pesquisaram o percurso das personagens negras na Literatura Brasileira, como Gregory Rabassa e David
Brookshaw. Através dessas abordagens constatou-se que o romance O Túmulo do Soldado Desconhecido
enquadra-se na Literatura Afro-Brasileira ou Negro-Brasileira, pois apresenta características de pertencimento
a essa gênese literária, apontadas por Assis Duarte: autoria, temática, linguagem e público leitor. Além disso,
a obra de Luís Fulano de Tal tem como proposta o engajamento já explícito nas epígrafes e dedicatórias do
livro, voltadas para a população menos assistida pelo Estado: negros, mulheres, LGBTQIA+, pobres etc.
População esta que possui pouca representação na literatura canônica brasileira. O romance estudado tem
como personagens representantes da diversidade étnica brasileira, e que se apresentam por suas memórias e
linguagens regionais. Por fim, a obra traça o protagonismo negro através da figura de seu personagem principal
Antônio, quilombola, paraense, negro que serviu o Exército Brasileiro e apresenta ao leitor um Rio de Janeiro
dos subúrbios, das favelas, dos morros e dos cortiços cabeça de porco (demolidos na Reforma Pereira Passos).
O protagonista se desloca nesses espaços com a intenção de encontrar um lugar tranquilo para ler e escrever.
Antônio também deseja e luta para ser reconhecido como cidadão brasileiro e ter seus direitos respeitados, e
assim o romance traz esse périplo incansável do soldado negro.

PALAVRAS-CHAVE: Literatura Afro-Brasileira; Literatura Negro-Brasileira; Protagonismo; Personagem
Negra.

RÉSUMÉ

Cet article vise à présenter l’analyse du protagonisme noir dans le roman O Túmulo do Soldado Desconhecido
(2017), de Luís Fulano de Tal. À cette fin, des études d’auteurs sur la littérature afro-brésilienne et la littérature
noire-brésilienne, telles que les écrits de Proença Filho, Maria Nazareth Soares Fonseca, Cuti et Eduardo
de Assis Duarte, ainsi que des livres d’auteurs a étudié le chemin des personnages noirs dans la littérature
brésilienne, tels que Gregory Rabassa et David Brokshaw. Grâce à ces approches, il a été constaté que le roman
O Túmulo do Soldado Desconhecido s’inscrit dans la littérature afro-brésilienne ou négro-brésilienne, car il
présente des caractéristiques d’appartenance à cette genèse littéraire, soulignées par Assis Duarte: paternité,
thématique, langue et lectorat. De plus, le travail de Luís Fulano de Tal propose l’engagement déjà explicite
dans les épigraphes et dédicaces du livre, destiné à la population moins assistée par l’État: Noirs, femmes,
LGBTQIA +, pauvres etc. Cette population a peu représentation dans la littérature canonique brésilienne. Le
roman étudié ici a pour personnages, des représentants de la diversité ethnique brésilienne, qui se présentent
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à travers leurs mémoires et leurs langues régionales. Enfin, l’œuvre retrace le protagonisme noir à travers
la figure de son personnage principal Antônio, marronier, paraense, noir qui a servi l’armée brésilienne et
presente au lecteur un Rio de Janeiro en banlieue, les favelas, les collines et les têtières de tête de cochon
(démoli dans la Réforme de Pereira Passos). Le protagoniste se déplace dans ces espaces avec l’intention de
trouver un endroit calme pour lire et écrire. Antônio veut aussi et se bat pour être reconnu comme citoyen
brésilien et pour faire respecter ses droits, et donc le roman apporte ce parcours infatigable du soldat noir.

MOTS-CLÉS: Littérature Afro-Brésilienne; Littérature Noire-Brésilienne; Protagonisme; Caractère noir.

1. INTRODUÇÃO

Encontra-se no romance O Túmulo do Soldado Desconhecido um ponto de vista engajado já na
dedicatória e epígrafes do livro. A obra é dedicada a todas as “gentes diferenciadas” (mulheres, negros,
favelados, LGBTQIA+ e pobres), populações historicamente excluídas e abandonadas pelo poder público. É
importante destacar que o termo “gentes diferenciadas” foi alcunhado por uma moradora do bairro Higienópolis
no ano de 2010, quando discutia-se a construção ou não de uma estação de metrô na região. Na ocasião
houve um abaixo assinado feito pelos moradores, e muitos manifestaram-se com preconceito contra os futuros
usuários da estação. O assunto virou matéria do jornal Folha de São Paulo: “Moradores de Higienópolis se
mobilizam contra a estação de metrô”. Neste artigo há o argumento da psicóloga Guiomar Ferreira, moradora
do bairro: “Eu não uso metrô e não usaria. Isso vai acabar com a tradição do bairro. Você já viu o tipo de gente
que fica ao redor das estações do metrô? Drogados, mendigos, uma gente diferenciada.” (CIMINO, 2010). Em
maio de 2011, o bairro viraria local de manifestações com batucadas, varais com roupas estendidas, bebidas
e churrascos. O jornal digital Rede Brasil Atual publicou uma matéria intitulada: “Gente diferenciada em
SP: protesto bem humorado fecha rua em Higienópolis”. Estavam presentes na manifestação 600 pessoas
que usavam de muita irreverência e ironia ao apresentarem cartazes com o termo citado anteriormente pela
moradora do bairro de Higienópolis: “gente diferenciada”.
Igualmente engajadas são as duas epígrafes do romance. A primeira denúncia a violência institucional
contra as populações negras e periféricas do país através dos versos dos Racionais MC: “A vida humana é
descartável no Brasil como modes usado ou bombril.” A segunda traz os versos de Marcelo Yuka, Seu Jorge
e Wilson Cappellette, que também denunciam o racismo histórico contra a população negra: “A carne mais
barata do mercado é a carne negra.” Por fim, a última dedicatória foi uma homenagem ao amigo do autor,
Antônio, professor precocemente morto em um acidente de trânsito: “Em memória de Antônio, historiador,
mestre-escola da rede pública, e quilombola de Nhunguara, Eldorado, Vale do Ribeira, São Paulo.”
Na obra o Túmulo do Soldado Desconhecido, como as dedicatórias e epígrafes anunciam, estão
presentes personagens de todas as etnias e de várias regiões do Brasil. Entretanto, o autor se concentra em dar
voz aos favelados, aos mais pobres, aos negros, aos mestiços e àqueles que geralmente não possuem seu lugar
de fala na literatura brasileira. Desta forma, neste trabalho, analisou-se o protagonista do romance: o soldado
Antônio, homem negro, quilombola, nortista, que teve pouca oportunidade em realizar sua educação formal,
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entretanto consegue uma pequena ascensão social através do alistamento militar. É um personagem distinto,
pois, ao contrário dos personagens negros dos cânones, que sempre são tratados como subalternos e iletrados,
Antônio é um homem que pugna por aprimorar seus parcos conhecimentos através da leitura, da escrita e
da reflexão. E na procura incansável por um lugar tranquilo para realizar tais ações, percorre espaços onde a
pobreza fluminense se aninhava naquele início do século XX. Por intermédio desse protagonista, o leitor vê
descortinar-se um Rio de Janeiro aberto à modernização da arquitetura e estrutura sanitária, mas fechado para
os negros recém libertos, para os migrantes e imigrantes pobres. É o momento em que os despossuídos se
afastam dos bulevares, se amontoam nos subúrbios (para mais tarde tornarem-se pingentes nos trens), escalam
os morros e inventam a favela.
O presente artigo tem como objetivo apresentar o protagonismo dos personagens negros no romance
histórico O Túmulo do Soldado Desconhecido. Desta forma o trabalho está dividido em capítulos que traçarão o
percurso histórico dos personagens negros na literatura brasileira, a literatura produzida por autores brasileiros
negros, a apresentação do romance, bem como a análise dos personagens negros no romance, sobretudo, do
protagonista.

2. HISTÓRIA DO NEGRO NA LITERATURA BRASILEIRA

Segundo Gregory Rabassa (1965), o negro está presente na literatura desde os primeiros registros
da escrita. Inclusive, o crítico norte americano faz alusão à presença de personagens negras na Bíblia, por
exemplo, quando um eunuco etíope intercede por Jeremias, pedindo ao rei um pedaço de pão para o prisioneiro.
Também há referência à mulher negra quando Moisés é repreendido por Miriam e Aarão por casar-se com uma
etíope. (RABASSA, 1965, p. 36-37). Rabassa também faz referência à personagem Otelo, de Shakespeare,
que dá nome à peça do dramaturgo inglês do período elisabetano:

Otelo diz: “Preto como meu próprio rosto” (Ato III, cena III, Linhas 286-287) e “Talvez
porque sou preto”, (Ato III, Cena III), Linha 263). Se, numa interpretação ampla, incluímos
Otelo entre as obras de literatura que se ocupam, do negro, podemos mencionar essa obra
como sendo a primeira em que um negro é o protagonista e também obra um ser humano
normal. (RABASSA, 1965, p.42)

Já o teórico David Brookshaw (1983), escreve em sua obra Raça & Cor na Literatura Brasileira
que o negro era ausente da literatura brasileira antes de 1850, ou seja, antes do fim do tráfico negreiro e
dos movimentos abolicionistas. Isso é discrepante quando recorre-se a alguns registros históricos e deparase com a presença dos escravos negros na economia, sociedade e cultura brasileiras. No período do tráfico
negreiro, foram trazidos para as Américas de 8 a 11 milhões de africanos, sendo que desse total, quase 5
milhões transportados para o Brasil, graças à agricultura produzida por aqui. Entretanto, para Brookshaw, a
não participação dos negros na literatura brasileira até o ano de 1850 se dá, pois
o escritor brasileiro não considerava o escravo de modo algum um ser humano, e não há dúvida
de que há algo verdadeiro nisto. [...]. na verdade, a escravatura foi aceita por todos, inclusive a
maior parte dos escritores que, geralmente, surgiam pelo interesse dominante dos proprietários
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de escravos, ou dependiam do amparo das instituições escravocratas. (BROOKSHAW, 1983,
p.26-27)

Proença Filho (2004) também compartilhará dos estudos do crítico americano para construir seu artigo
“A trajetória do negro na Literatura Brasileira” que abordará a personagem negra dos primórdios da literatura
nacional até os dias de hoje. Em seu texto cita que a população negra está presente na literatura do século
XVII, nos versos de Gregório de Matos. O teórico utiliza como estudo de representação dos personagens
negros, como já abordado acima, a pesquisa de Brookshaw, que traz à luz os vários estereótipos presentes na
literatura brasileira, tais como o “escravo nobre”, “vence por força de seu branqueamento”. (BROOKSHAW,
1983, p. 162). Esse estereótipo está presente no clássico A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, cuja
protagonista que dá nome à obra é uma escrava branca. Isaura também recebe outro estereótipo, o do negro
vítima, embora não seja negra, é escravizada, portanto pode ser vinculada a esta imagem muito utilizada na
obra de Castro Alves, a fim da causa abolicionista.
Outros estereótipos surgem no século XIX; o negro infantilizado, serviçal e subalterno, como na peça
O Demônio Familiar, de José de Alencar, e O Cego, de Joaquim Manoel de Macedo. Ocorre também a
aproximação deste estereótipo à animalização do escravo, por exemplo, a escrava Bertoleza, em O Cortiço
(1890), de Aluísio Azevedo. “Em situação oposta presentifica-se o escravo demônio, tornado fera por força da
própria escravidão.” (Proença Filho, 2004, p.165). Como ocorre em As Vítimas Algozes, de Joaquim Manuel
de Macedo e Mota Coqueiro, de José do Patrocínio. É construído o estereótipo do negro pervertido como na
obra O Bom Crioulo, de Adolfo Caminha, além da inferioridade do negro discutida na obra O Presidente Negro
(1926), de Monteiro Lobato. Surge a figura do negro ou mestiço erotizado desde o naturalismo brasileiro,
imagem essa que se seguirá na obra de Jorge Amado, onde desfilam inúmeras mulatas altamente sexualizadas.
Proença, além de tratar dos estereótipos das personagens negras na literatura brasileira em seu
artigo, traz o estudo de dois posicionamentos dados à personagem negra: a condição negra como objeto,
numa visão distanciada, e o negro como sujeito, numa atitude compromissada. (cf. Proença Filho, 2004,
p. 161) Os estereótipos tratados até aqui trazem justamente a primeira abordagem, o negro como objeto e
sendo representado de forma distanciada. Ou seja, os escritores brancos, geralmente, trataram ou tratam os
personagens negros com esse olhar de longe em seus livros, por isso a abundância de estereótipos que podem
ser encontrados em obras mais recentes, como na peça de Ariano Suassuna, O Auto da Compadecida, onde
Jesus é representado como negro não porque nasceu numa região de pessoas negras, mas sim para surpreender
João Grilo.
Já o negro como sujeito, será mais evidente na literatura produzida por escritores negros. Embora
pouco frequente, esse protagonismo já ocorria no século XIX, por exemplo, nos escritos do poeta Luís Gama,
ou até mesmo no início do século XX, na obra do escritor Lima Barreto, que retratava em seus romances a
vida nos ambientes suburbanos do Rio de Janeiro. Com o passar dos anos esses aspectos cresceram cada vez
mais, pois grupos de escritores negros começaram a juntar-se para produzir literatura. Nos anos 60 do século
XX, esses grupos eram abundantes, e o engajamento seguiria nos anos de 1970, 1980, 1990 e na atualidade.
“Essa tomada de posição literária relaciona-se com os movimentos de conscientização dos negros brasileiros
que marcam o início do século atual e vem ganhando contornos mais nítidos [...].” (PROENÇA FILHO, 2004,
p. 176)
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Nomes que se destacam, segundo Proença (2004) são: o poeta modernista Lino Guedes (1857-1951),
Solano Trindade (1908-1973), Abdias Nascimento (1914-2011), responsável pelo Teatro Experimental do
Negro, e os fundadores e participantes do Grupo Quilombhoje que produz os Cadernos Negros. Além de
publicações significativas como: A Razão da Chama, A Antologia de poetas negros brasileiros, A poesia
negra brasileira, entre outras produções. Há vários poetas e ficcionistas negros produzindo obras engajadas e
com qualidade literária, como Geni Mariana Guimarães, Conceição Evaristo, Elisa Lucinda, Cuti, José Carlos
Limeira, Nei Lopes entre tantos outros nomes que elaboram obras e publicam de forma coletiva, e aqueles
que publicam de forma individual, como o autor analisado neste trabalho, Luís Fulano de Tal que traça o
protagonismo negro em sua obra, valorizando os aspectos sociais, políticos e estéticos da literatura brasileira.

3. A LITERATURA NEGRO-BRASILEIRA

Vários são os estudos que tratam da literatura afro-brasileira, afro-descendente e negro-brasileira. As
discussões giram em torno de sua definição, se é literatura, se deve ser tratada com essas nomenclaturas ou até
mesmo se essa classificação poderia existir. Para Proença Filho, esse tipo de classificação corre o risco de ser
utilizada por racistas, ou até mesmo desvalorizar as obras escritas por autores negros:

Não me parece atitude válida. Tal proposta pode, de certa forma, converter-se em instrumento
mantenedor de discriminação: equivaleria a considerar que a literatura produzida pelos
negros é literatura negra e como tal deve ser tratada, em função dessa especificidade e das
circunstâncias sócio-históricas em que é produzida, como se não tivesse nada a ver com a arte
literária que se realiza no país e que é dimensionada à luz dos conceitos norteadores da teoria
da literatura. (PROENÇA FILHO, 2004, p. 187)

Proença justifica a preocupação em classificar devido ao risco de se valorizar mais o assunto abordado
na obra de arte do que a própria obra de arte, no caso, a literatura. Por outro lado, existem muitos pesquisadores
que não só classificam a literatura afro-brasileira, como também a conceituam, é o caso do Prof. Dr. Eduardo
de Assis Duarte, fundador e organizador do grupo de pesquisa Literafro, que no seu artigo “Literatura AfroBrasileira. Elementos para uma conceituação”, traz a literatura afro-brasileira como uma parte da literatura
brasileira:

essa literatura não só existe como se faz presente nos tempos e espaços históricos de nossa
constituição enquanto povo; não só existe como é múltipla e diversa.
De imediato, impõe-se indagar: o que torna a escrita afro-brasileira distinta do conjunto das
letras nacionais? (DUARTE, 2009, p. 79)
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Duarte propõe elementos que ajudarão a identificar a literatura Afro-Brasileira enquanto conceito e
arte, assim elenca: a temática, a autoria, o ponto de vista, a linguagem e o público leitor, ou seja, mantém o
foco nos aspectos literários para classificar essa vertente da Literatura Brasileira.
Também existem teóricos que problematizam a classificação literária quanto à sua nomenclatura:
Literatura Afro-Brasileira ou Literatura Negra. Como exemplo dessa discussão temos dois nomes: Maria
Nazareth Soares Fonseca e Cuti. Fonseca escreve o ensaio “Literatura Negra, Literatura Afro-brasileira: Como
Responder à polêmica?” (2006), enquanto Cuti escreve um livro chamado Literatura Negro-Brasileira (2010)
que discutirá sobre a escolha deste termo ao longo de seu texto. Em seu ensaio, a estudiosa Maria Nazareth
Soares Fonseca, traça várias reflexões sobre os termos Literatura Afro-Brasileira e Literatura Negra. Em uma
dessas reflexões, escreve que ambas as expressões são excludentes, pois particularizam questões que deveriam
ser discutidas levando-se em conta todo o povo brasileiro. Por outro lado, a própria escritora faz uma pergunta:
“por que grande parte dos escritores negros ou afro-descendentes não é conhecida dos leitores e os seus textos
não fazem parte da rotina escolar?” (FONSECA, 2006, p. 12) A estudiosa responde a este questionamento
lembrando que o poder da escolha dos livros que serão lidos nas escolas está nas mãos de grupos sociais
privilegiados. Já Cuti (2010) é mais radical em seu parecer, e, segundo o escritor, a produção intelectual
brasileira é influenciada por uma ideologia racista, que acaba por minimizar a discriminação racial e seus
efeitos sobre o povo negro. Isso é muito evidente na arte literária, quando os escritores brancos insistem em
apresentar as relações pacíficas entre o discriminador e o discriminado.
Diante dessa discussão sobre a literatura brasileira e de quem são os responsáveis por sua publicação
e divulgação, torna-se imperiosa a discussão sobre a literatura produzida por negros, ou que trate de seus
conflitos. Quanto ao termo mais adequado para identificar a literatura feita por negros, Fonseca traz várias
reflexões, inclusive utiliza os Cadernos Negros, coletânea de poemas ou contos, publicada pelo Movimento
Quilombo Hoje (São Paulo) desde 1978. Como exemplo do termo Literatura Negra, além dessa publicação,
houve também a Antologia Contemporânea da poesia negra brasileira (1982), organizada por Zilá Bernd.
Todas essas publicações têm como objetivo dar visibilidade aos trabalhos de escritores negros que tratam de
questões sociais, políticas e históricas dessa população que é maioria no Brasil, entretanto, é invisibilizada em
vários setores da sociedade, inclusive na literatura.
O nome Literatura Negra é defendido por alguns estudiosos, segundo Fonseca, pelo fato de estar
alinhado ao processo de independência de alguns países africanos na década de 70. Também tem como
inspiração o Movimento da Negritude da década de 30 no Caribe e Europa. Aqui no Brasil, o movimento
se tornou crescente e foi denominado pela crítica como literatura negra ou afro-brasileira, porém hoje o uso
comum é Literatura Afro-Brasileira, inclusive até os próprios Cadernos Negros que possuem a palavra “negro”
no seu título, aderiram ao subtítulo “Poemas afro-brasileiros”. Fonseca explica em seu ensaio sobre a mudança
do nome dessa literatura escrita por negros, que comumente era chamada de Literatura Negra e depois passou
a ser chamada de Literatura Afro-Brasileira, vejamos:
Conforme se discutiu até agora, a designação “literatura negra”, ao procurar se integrar às
lutas pela conscientização da população negra busca dar sentido a processos de formação
da identidade de grupos excluídos do modelo social pensando por nossa sociedade. Nesse
percurso, se fortalece a reversão das imagens negativas que o termo “negro” assumiu ao longo
da história. Já a expressão “literatura afro-brasileira” procura assumir as ligações entre o ato
criativo que o termo “literatura” indica e a relação dessa criação com a África, seja aquela
que nos legou a imensidão de escravos trazida para as Américas, seja a África venerada.
(FONSCECA, 2006, p. 23-24)
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Fonseca opta pelo termo Afro-Brasileiro por vislumbrar que o termo “negro” está ligado a uma
visão negativa. Esse aspecto também é compartilhado por Domício Proença Filho (2004) que acredita que a
classificação de Literatura Negra pode trazer “sutis armadilhas marginalizantes”, como já abordado no início
do capítulo. Cuti traz um outro olhar sobre esse aspecto. Em sua obra já citada A Literatura Negro-Brasileira,
mostra a importância da existência desse segmento de literatura, pois existe uma produção abundante de obras
feitas por escritoras e escritores negros que abordam a sociedade e a história com a participação dos negros:

Sob o manto de um silêncio midiático, livros individuais, antologias de poemas, contos e
ensaios e obras de referência vêm se somando para receber um Brasil que se quer negro
também no campo de produção literária, pois o país plural se manifesta no entrechoque das
ideias e nos intercâmbios de pontos de vista. (CUTI, 2010, p.13)

Cuti aborda neste trecho a importância desse segmento da literatura. Mais adiante ele problematiza
como este segmento deverá ser chamado: Literatura Negra ou Afro? Assim ele traz o significado do prefixo
“afro” que abrigará a todos: mestiços, negros e brancos. Pessoas que estão isentas de ataques racistas, pois
não carregam no corpo os traços que serão ridicularizados por uma parte da sociedade (cf. CUTI, 2010, p. 38).
Assim não se pode deixar de usar a palavra negra para designar a literatura produzida por negros no Brasil,
pois ela traça o que o povo negro vivenciou e vivencia no nosso país.

4. O TÚMULO DO SOLDADO DESCONHECIDO

		
Luís Fulano de Tal é o pseudônimo de Luís Carlos de Santana. O autor nasceu na Capital de
Pernambuco em abril de 1959, porém, ainda bebê foi para São Paulo com sua família num “pau de arara”,
em uma viagem que durou 17 dias. Passou a maior parte de sua vida em São Paulo, graduou-se em Letras
Português/Francês, tornou-se professor e também escritor. Já possuía veia artística para a escrita, mas o Curso
de Letras lhe deu a técnica. É Mestre em História Social. Toda a sua formação ocorreu na Universidade de
São Paulo - USP. Foi nesse ambiente acadêmico que escreveu seu primeiro livro: A noite dos Cristais que
lhe rendeu vários prêmios importantes: Prêmios outorgados pela Fundação Nacional do Livro Infanto-Juvenil
- FNLIJ Seção Brasileira da International Board on Books for Young People, Prêmio Orígenes Lessa - Autor
Revelação - 2000, Prêmio Livro Altamente Recomendado Para o Público Infanto- Juvenil -2000, Menção
Altamente Recomendável - 2000, Prêmio - Projeto Nascente - USP - Abril Cultural - 1995, Prêmio Programa
Nacional do Livro Didático - PNLD - MEC - 5000 exemplares adquiridos e distribuídos pelas bibliotecas das
escolas públicas de São Paulo - 2000. Seu primeiro romance possui uma considerável fortuna crítica, pois
está registrado na coletânea Literatura e Afrodescendência no Brasil, organizado pelo Prof. Dr. Eduardo de
Assis Duarte; também encontra-se discutido num livro publicado nos Estados Unidos: Confluence Narratives.
Ethnicity, History, and Nation-Making in the Americas, de Antonio Luciano de Andrade Tosta, professor
de Literatura Brasileira da Universidade do Kansas, além de ser material para diversos artigos acadêmicos.
Atualmente o autor vive na Amazônia, onde é professor substituto de Teoria da Literatura e Literaturas em
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Língua Portuguesa na Universidade Federal do Amapá, e professor de francês contratado na Rede Pública de
Ensino, também do estado do Amapá.
		
As principais características presentes na obra de Luís Fulano de Tal são os fatos históricos e a
representação negra:

Sua literatura, visando ao resgate da consciência histórica da negritude, parece encaixar-se
perfeitamente em um trecho do poema de Cuti, intitulado “Mamice”:
‘Sou daqueles
Que cobram o leite derramado
E não aceito esmola
Do que me foi roubado.’ (PEREIRA, 2011, p. 351)

Os protagonistas são negros e suas ações ocorrem no passado histórico brasileiro. Eles têm pensamento,
vontades, sentimentos, são bonitos, estudam, leem e lutam por seus direitos, mesmo quando se retrata o
período da escravidão, como ocorre no primeiro livro do autor. Inclusive, no romance A Noite dos Cristais, a
força motriz é impulsionada pela Revolta dos Malês, movimento idealizado e executado por negros de cultura
islâmica na Bahia, no ano de 1835. Esse evento quebra a rotina de uma família negra, até então liberta, mas
seu destino mudará quando o progenitor da casa é acusado de envolvimento com a Revolta. Já o Túmulo do
Soldado Desconhecido tratará de episódios nacionais mais recentes como: a Guerra de Canudos (1897), a
Guerra do Acre (1903), a Revolta da Vacina (1904) e a Reforma Pereira Passos (1903), no Rio de Janeiro e o
surgimento das favelas. Trata-se de uma obra mais plural pois abrange um maior espaço temporal, evidente
nos acontecimentos elencados que ocorrem em várias partes do Brasil.
O romance O Túmulo do soldado desconhecido pode ser classificado como uma releitura ou uma
reescritura da obra Os Sertões de Euclides da Cunha. Porém a Guerra de Canudos nos é contada por vários
narradores, diferentemente do clássico, que possui um narrador observador em terceira pessoa e que se
distancia dos fatos. Em Luís Fulano de Tal, ao contrário, acessamos a narrativa através dos soldados vindos de
diversas regiões do Brasil, e que lutaram contra a população sertaneja liderada por Antônio Conselheiro. Há
também em O Túmulo, uma intertextualidade constante com as obras de Machado de Assis, Carolina de Jesus,
Manuel Bandeira, Lima Barreto, João do Rio e José Lins do Rego. Dá-se como exemplo a obra O Moleque
Ricardo, do último escritor, pois Luís Fulano criou um personagem a partir de sua releitura, Zé Augusto, que
diferentemente do moleque Ricardo, é um rapaz politizado, letrado, ativista sindical, frequenta terreiros e tem
o corpo fechado por um pai de santo. Além desses aspectos, o romance estudado apresenta várias personagens.
E essas personagens são diversificadas, tal qual a população brasileira. Essa característica já se encontra desde
o início do romance, quando são apresentados militares que se organizavam para a viagem até o front. Esses
desembarcavam na cidade de Salvador vindos de todo o Brasil, e iam para os sertões de Canudos guerrearem
contra os conselheiristas. Enquanto aguardavam o momento das lutas e as ordens dos oficiais comandantes, os
soldados puxavam da memória desventuras do passado e de seus locais de origem. Por consequência, existem
histórias de quase todas as regiões do Brasil. Falam paraenses, paraibanos, baianos, cariocas, paulistas, gaúchos
etc, que trazem através do vocabulário e memórias, características diversas de um Brasil profundo e plural.
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Dá-se como exemplo os cavalarianos gaúchos chamados a lutar no sertão e a defender a causa da
República, e postos de parte por serem sulistas e “quase europeus”. Enquanto aguardavam ordens de atacar,
rememoravam causos, em variação linguística de quem frequentava galpões, planícies, serras e coxilhas,
como verifica-se na fala de um soldado que conta suas memórias de família para os companheiros de guerra:

- Tive cobreiro e sarei com chá e reza braba que mãe fez. Pois entoces panheros. Pra atorar,
pra encurtar conversa, um dia o estancieiro chegou em nossa choupana, desceu de seu pingo
felor, tirou chapéu à mãe e falou que eu devia deixar de viver à la cria e ao Deus dará. Aliás
que eu tinha mui buena pontaria, tinha mira e tinha futuro na carreira das armas. E que eu
era um caburé tirante a cabloco mui cogotudo, faísca, azougado e mui esperto. E que eu era
guapo, aucho buenaço, valente e que daria um bom sargento ou alferes. Que no sertão tinha
descalabro, purrinhação e que eu ia fazer boca de coisa importante pela República e pelo Rio
Grande. Estavam assim nesses entrementes quando nu vap, num vup, viram espadão entrar de
permeio na conversa:
-Deusdará!
-Sim, senhor meu capitão!
-Deixes de potranquices, deixes de asneiras e volte pro seu posto! (TAL, 2017, p. 119)

Ou um personagem paulista, vindo dos “matos de Xiririca”, que usa expressões bem regionais daquela
localidade situada no Vale do Ribeira, cidade hoje chamada de Eldorado:

Este já não. Viera de São Paulo, dos matos de Xiririca. Falava num português sem lei e sem
rei. Num prosear lento, plano, igual e sem inflexões no andamento. Botava acentos e dava
pausas numa linguagem cantada e vigorosa. O tipo enrolou um cigarro, amarrou com palha,
bateu a binga, acendeu vagarosamente, deu fumaçada, cuspiu e palavreou:
-Óia, se pudesse, se fosse escrevê tudo que tenho visto na vida dava volume de déiz mão de
papér. Já vi e sei de coisa do Arco da Veia. Óia que sô puxado na conversa. Aproseio. Num
seio como é que tô aqui. Mas tô! (TAL, 2017, p. 188)

Além dos citados, vários outros soldados aparecem na obra com narrativas e linguagens regionais
carregadas de oralidade.

5. O PROTAGONISMO NEGRO NO ROMANCE

Em O Túmulo do Soldado Desconhecido, além da diversidade que se evidencia através dos vários
tipos apresentados vindos de todo o Brasil, com suas histórias e seus vocabulários próprios, encontra-se o
protagonismo negro. Esse protagonismo pode ser exemplificado através da construção de inúmeras personagens
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que desfilam no romance, mas sobretudo o protagonista Antônio. Homem negro, paraense e quilombola.
Quando criança, seu sonho era aprender a ler e escrever, frequentou por pouco tempo uma escola situada em
seu vilarejo, mas sofria muito preconceito, a ponto de ser expulso. Antônio não se conformava com o fato de
não estudar. Muitas vezes ia para um sítio isolado e chorava, pois acreditava que não aprenderia a escrever e
“não ia nunca ser um verdadeiro cidadão brasileiro” (TAL, 2017, p.318). Antônio aprendeu a ler e a escrever
fora da escola com suas primas e primos que visitavam seu quilombo e brincavam de escolinha. Escreviam
letras e palavras na areia (cf. TAL, 2017, p.319).
Quando jovem, Antônio, que era do interior, foi levado por seu tio para Belém, capital do Pará, e assim
deparou-se com o Portal da Amazônia. Encantou-se pelo mundo citadino que lhe era até então desconhecido.
Conheceu os erveiros e mezinheiros do mercado Ver-o-Peso. Passeou pelos jardins da Igreja de Santo Alexandre,
pela Casa das Onze Janelas, pelo Jardim Botânico e pelas docas da Baía do Guajará. Quando preparava-se para
retornar às ilhas, passou em frente ao Forte do Castelo e lá ficou sabendo da Guerra. Foi influenciado pelo
tio. Assim, alistou-se e foi incorporado ao Exército Brasileiro. Tornou-se o melhor soldado de seu batalhão e
de sua unidade militar. Alcançou distinção em todas as instruções que recebia, mas encontrou o racismo que
o impediu de evoluir nas fileiras do verde-oliva. Mesmo com os obstáculos, entrou num mundo de devaneios
e sonhos. Acreditava que poderia crescer ali através do estudo, da concentração, do esforço, do trabalho e da
dedicação. Transformando-se num cidadão brasileiro.
Após a Guerra de Canudos, Antônio torna-se um herói condecorado por sua bravura e vai morar no
Rio de Janeiro. É através de seu ponto de vista que teremos informações sobre a capital brasileira do início do
século XX. Antônio continua com sua paixão pela escrita e leitura. Cansado de esperar por uma solução vinda
dos governantes, sai do alojamento do exército, onde não havia privacidade, e procura um lugar para viver:
“Um cantinho onde pudesse ler, rabiscar e pôr o miolo pra matutar” (TAL, 2017, p.374). O protagonista se
depara com a falta de atuação do poder público nas localidades onde moram os pobres. Antônio muda-se para
um “tabique pros lados da Rua da Misericórdia”. O endereço exato é a Rua da Batalha, sem número, fundos
(cf. TAL, 2017, p.374). A casa era úmida, com mofo, paredes descascadas, com telhados cheios de limo. Em
sua vizinhança não era diferente: “E muitas outras casas sombrias, úmidas e em fundos apodrecidos. Prédios
de séculos, sem demão de tinta, sem um mínimo conserto, com as esquadrias cumbas e estaladas pela idade”
(TAL, 2017, p.374). Essa era a situação das habitações dos pobres que moravam próximos ao centro, mas
aqueles que ocupavam os subúrbios e morros viviam de forma semelhante ou ainda pior. Antônio muda do
centro para o Morro do Castelo:

Eram solares transformados em casas de aluguer. Restos de palácios retalhados de cubículos
em compartimentos de divisões de aniagem ou tabiques forrados de papel, onde moravam
inúmeras famílias sem ar e sem luz. [...] Saltando fendas e barrancos, despendurados em
penhascos, em meio a tufos de trepadeiras e capinzal, por entre as construções brotadas nas
pedras aqui e acolá surgiam barracos. Eram em madeira com telhados de zinco enferrujado,
resguardados com cercas vivas enleadas de pés de chuchu, maracujá ou maxixe. (TAL, 2017,
p. 380)
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Antônio continua sua via-crucis, não permanece no Morro do Castelo, pois nesse lugar não “conseguia
se concentrar em leituragens e escrevinhação” (TAL, 2017, p. 387). Por causa do barulho, decide mudarse novamente, desta vez vai para o morro de Santo Antonio: “Apesar de estar no centro da cidade, Santo
Antonio era outeiro pobre, com moradas feitas de improviso de sobras e de farrapos” (TAL, 2017, p. 387).
O protagonista muda-se de novo, pois deseja um lugar tranquilo para morar, escrever e ler, mas com seu
salário curtíssimo, tornava-se impossível encontrar tal habitação. Assim, mais uma vez encontra-se num local
insalubre, pobre e miserável: “O novo endereço era em logradouro desamparado pela Repartição de Higiene.
O cortiço ficava numa rua de capim tiririca vicejante. O muro da entrada acaliçado, velho e descascado de
reboco [...]. O portão era rude e desmantelado pelo tempo” (TAL, 2017, p. 400).
No romance está retratada a Reforma Pereira Passos, projeto de urbanização da então capital brasileira,
no início do século XX, inspirada no plano de remodelação de Paris ocorrida no século XIX. Acreditava-se
que a reforma ajudaria na higiene pública, todavia foi uma ação excludente, pois fez os mais pobres saírem
das regiões centrais, mudarem-se para o subúrbio ou ocuparem os morros:

Uma manhã todo mundo viu e ouviu. Parecia uma guerra e que o mundo ia se acabar. À frente,
no abre alas, um exército de armas em comissão de centenares e centenares de trabalhadores
da prefeitura munidos de pás [...]. Feito um Estado- Maior chegavam o Chefe de Polícia,
Delegados Auxiliares e Delegados das Circunscrições. [...]. Entraram a demolir paredes e a
destelhar o velho casarão.
No lusco-fusco do cair da tarde nada mais restava da anciã e vetusta estalagem, hermética
e decana cabeça de porco, que resistira por tempos e tempos aos apelos e ordens oficiais de
evacuação. O Rio civiliza-se. (TAL, 2017, p. 445)

O narrador denuncia também o alto custo da reforma e a dependência dos capitais estrangeiros: “Com
financiamentos dos credores alemães e ingleses, a serem pagos com juros e usufrutos de sessenta e três anos”
(TAL, 2017, p. 446).
No romance, destaca-se o surgimento das favelas. O autor descreve a chegada dos seus moradores,
que vinham de várias partes do Brasil, pois desejavam encontrar oportunidades na capital federal. Além dos
migrantes, a favela também recebe o fluminense vindo do interior e o próprio carioca, expulso dos cortiços,
hospedarias, e das cabeças de porco demolidos com a Reforma Pereira Passos:

Favelados vinham de baixo para cima [...]. Gente chegada dos dormitórios, quartos de
aluguer, hospedarias, sótãos, porões [...]. Os barracos saíam de seus corpos como se saíssem
de esculturas ou moldes. Era deles pra eles. Nasciam em torno a seus corpos feito um casulo,
uma crisálida, um couro, um casco [...].
Um dia era uma tábua colhida na rua. Noutro folha de zinco enferrujada, um caixote, uma
dobradiça. Depois um prego encontrado por aí, ou arame tirado chão. Colhiam latas de sardinha,
rasgavam, abriam e transformavam em folhas, pratos, copos e canecos. (TAL, 2017,p. 453)
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O narrador segue explicitando os vários materiais utilizados para construir os barracos: papelão, tábuas
velhas, latas etc.
Antônio é convocado pelo exército para lutar na guerra entre o Brasil e a Bolívia pela conquista do
território do Acre, em 1903. Lá é condecorado em uma segunda vez e assim recebe distinção do Comandante
Distrital daquela unidade, por sua disciplina e seus serviços prestados. Entretanto, não recebe os valores
pecuniários e soldos extras que lhe são devidos. Destarte, retorna a um Rio de Janeiro modernizado para os
abastados e excludente para os pobres. Como descreve o narrador, Antônio perambula pela cidade a procura
de “um canto seu”. Por fim, “Antônio, numa tragédia brasileira foi morar lá nas favelas” (TAL, 2017, p. 458).
Defensor da República em duas guerras, Antônio habitou em várias favelas: Favela da Providência, Favela do
Vintém, Favela do Morro de São Carlos, Favela do Querosene e Favela da Rocinha. Mas cogitou habitar em
outras favelas: “Andava injuriado, tinha que ter um outro canto de seu. Um fojo, nem que fosse um gargalo
pelo oco do mundo [...] meteu na cachola nome de tudo que era favela de nome de santo ou de divino” (TAL,
2017, p. 465). São citadas pelo narrador as favelas: São João do Miriti, Santo Amaro, Santa Marta, Santa
Terezinha, Cruzes, Água Santa e muitíssimas outras.
O protagonista, além de percorrer espaços, dialoga e vê algumas personalidades e intelectuais do início
do século XX, como José do Patrocínio, o primeiro brasileiro a ter um automóvel:

“-Patrocínio! Oh, Zé do Patrocínio! Joga no lixo!
-Num pega!
[...] Como era adiantado o Rio de Janeiro. Antônio via pela primeira vez na vida um
automóvel...” (TAL, 2017, p. 360).

André Rebouças, o engenheiro negro, também tornou-se personagem na obra de Luís Fulano de Tal.
Na passagem do romance onde Rebouças aparece, denuncia-se o racismo existente no século XIX:

O carioca, xistoso por natureza, gozava causo quando do dia do baile de gala, o André Rebouças,
mulato de grande talento e engenheiro estrategista da Guerra do Paraguai, não conseguia nem
com reza braba, uma dama pra dançar. Delicadamente declinavam de seu convite:
- Já tenho par meu moreno Rebouças.
-Depois... meu caboclo... depois ... Diz que o Conde D’Eu, tendo observado o embaraço, disse
-lhe bastante aliviado:
A Princesa Izabel terá um grande prazer em tê-lo como par. Na primeira e nas outras todas
valsas que vierem, doutor Rebouças. (TAL, 2017, p. 421)

Além das negativas das damas, Rebouças é digno de pena, a ponto do marido da Princesa Izabel, o
Conde D’Eu, dar-lhe um prêmio de consolação: permitir que o engenheiro dance com sua esposa.
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Já Cruz e Sousa é citado numa roda de conversa. É lançada a impressão daquele momento em relação
à sua pessoa:

-Sim, é. Mas temos o Cruz e Souza do Missal e do Broquéis.
-Sim, sabemos. Mas ele era preto e vivia existência de miséria e de sonhos.
-É. Vivia em sua torre de Marfim, vivia insulado e triste naquele subúrbio, cheio de filhos e
paupérrimo. Assim viveu, paupérrimo! Assim morreu, paupérrimo!
-É... preto... pobre diabo...” (TAL, 2017, p.427)

Machado de Assis aparece circulando pela cidade. O protagonista viu o Bruxo de Cosme Velho
enquanto estava numa livraria:

De todos os lados rostos se voltavam para vê-lo. Curvavam espinhas, esticavam e comprimiamse. Adentrava o recinto distribuindo cumprimentos e consertando mesuras. Tinha o chapéu
entre os dedos e franco sorriso nos lábios. Foi logo cercado por simpáticos cumprimentos.
(TAL, 2017, p. 428)

João do Rio também é citado, pois sua mãe é personagem do romance, quando aborda Machado de
Assis:

-Que juízo faz o senhor do talento do meu filho?
- Mas senhora, queira me perdoar. Quem é seu filho?
- Meu filho é o Paulo Barreto, o João do Rio, esse jovem que o senhor deve conhecer e que
anda a publicar crônicas pela Gazeta de Notícias...
- Oh! Minha senhora, mas, seu filho... é meu mestre... (TAL, 2017, p. 428-429)

Lima Barreto, uma das personalidades literárias encontradas no romance, é a que mais se destacará.
Ele terá um longo diálogo com Antônio, da página 488 a 495. Seu nome não é mencionado, entretanto o
personagem é construído a partir de uma releitura do livro Diário Íntimo, onde Lima Barreto desfia o calvário
de suas memórias. No encontro, ao acaso, em praça pública, Lima Barreto chega repetindo o abecedário
Javanês e abre diálogo dizendo:

Nasci sem dinheiro, mulato e livre. A minha esperança está no milhar 47.875. Se ele não der,
não sei como salvar esta bodega. [...]
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Deu de goela que às vezes comprava bilhetes de cem contos. Ou bilhetes de vinte contos.
Perseguia o cachorro e o porco. Morava no subúrbio de Todos os Santos, vila Quilombo, à rua
Boa Vista, 76. [...] Cuidava do pai insano caído em sandice. De uma irmã e dois irmãos, todos
solteiros.” (TAL, 2017, p.488 - 489)

No colóquio, além de sua vida, Lima Barreto falou sobre os cargos públicos dados por indicações e
apadrinhamentos, criticou o Exército, reclamou da proibição do jogo do bicho, que o escritor muito apreciava,
e também teceu comentários sobre a crítica literária no Brasil. Explanou sobre as ciências raciais em voga
naquele início de século XX, onde se anunciava a existência de raças inferiores e raças superiores, por fim,
trouxe à baila o europeísmo tão valorizado no Brasil daquele período. Até que ocorre a interrupção da conversa,
pois agentes da polícia os abordaram e os revistaram para saber se eram trabalhadores ou desocupados.
Lima Barreto é hostilizado pelos policiais por causa de sua vestimenta puída e críticas à abordagem dos
agentes. Já Antônio, no início da abordagem é maltratado, porém quando apresenta seus documentos onde
constava que servia o Exército Brasileiro, foi elogiado, apartado e poupado. Essa abordagem era o início da
revanche do Estado contra aqueles que teriam participado da Revolta da Vacina. Muitas pessoas foram presas,
principalmente aquelas que não possuíam comprovação de emprego, de renda, de endereço ou referência
social. Os acusados eram levados para os distritos policiais e espancados. De lá iam para o presídio central.
Do presídio central, iam para a Ilha Grande, onde eram novamente surrados e vacinados. De lá, embarcados,
subiam o Rio Amazonas, e eram entregues aos capitães da borracha. Sumiam. (cf. TAL, 2017, p. 497- 498,
506)
Após esse episódio, a narrativa retorna para Antônio, que está morando na favela e possui como
vizinhança a pobreza extrema: “Por ali, virava e mexia, tinha uns meninos pelados, ventrudos, catarrentos
chutando latas e agarrados com cachorrinhos sarnentos.” (TAL, 2017, p.506). O protagonista ainda almejava
um lugar mais tranquilo para viver, mais do que isso, desejava receber o que era seu por direito e decide falar
com o Ministro:
Antônio precisava sair daquela vida, dar um jeito naquela situação, receber seu dinheiro.
Precisava falar com o ministro, pensava, metia no cocuruto com seus botões. Ventre Livre...
Abolição... Era livre, mas não era cidadão. Um nômade? Um mendigo? Nem escravo nem
cidadão. Não, não, não. Aquela era uma guerra, não uma guerra dessas aí, mas uma guerra.
Tinha que lutar. Tinha que vencer. Era soldado. Era um brasileiro. Era um cidadão. Tinha seus
direitos. Tinha. (TAL,2017, p.507)

Antônio chega ao seu limite. Já não é mais o soldado exemplar, defensor da República Federativa
dos Estados Unidos do Brasil. Cansou de esperar as soluções vindas do poder público. Cansou dos rituais
de condecorações, e quer receber seu salário e viver de forma digna. Deste modo, adquire terno e sapatos
num brechó, faz encomendas em uma gráfica e apresenta-se como sendo o Tenente-Coronel Evandro Lins
Bourbom Silva e Silva. O disfarce é descoberto quando Antônio está em colóquio com o Ministro da Guerra,
daí é preso por desacato à autoridade, falsidade ideológica, resistência à prisão e tentativa de assassinato da
pessoa do Ministro da Guerra, o general Hermes da Fonseca, então futuro presidente do Brasil. Recebe a pena
de 12 anos de prisão na Fortaleza São João. Desta forma veremos sua produção escrita, pois passa a escrever
para as autoridades competentes, clamando por usa inocência.
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Exmo. Snr., V. Exa com todos os títulos de que soes possuidor, andou também encarcerado
como eu hoje me acho, e, entretanto, não ficaria satisfeito que o carcereiro encarregado de
vossa guarda vos tratasse com deshumanidade. [...]
Relembrai-vos aquelles tempos em que V. Exa., via-se também, como qualquer motal, e com o
triunvirato de pomposos títulos de que é portador, arrastado pelo cóz das calças e encarceirado
como João Ninguém. (TAL, 2017, p. 510)

Através de missivas escritas na prisão, o protagonista apela para o presidente e para os jornais, inclusive
ao Supremo Tribunal de Justiça Militar. Por fim, dado como louco, vai cumprir pena no Hospício Central D.
Pedro II e recebe um laudo médico atestando sua insanidade mental, assinado pelo psiquiatra Juliano Moreira.
Antônio não é valorizado e nem reconhecido por seus serviços prestados. Pelo contrário, ao tentar acessar seus
direitos e sua cidadania, e é severamente punido pelo governo militar da Primeira República.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Da Bíblia a Shakespeare, os personagens negros estão presentes nas produções escritas, no entanto,
quando se trata da literatura brasileira, pouco aparecem no registro colonial. É a partir de 1850 que teremos
a representatividade da população negra nas páginas literárias, mas sempre cheias de estereótipos negativos.
Diante dessa informação é importante destacar que os escritores daquele período eram brancos, filhos e
netos de proprietários de escravos, então serão guiados e inspirados por sua visão de senhor da casa grande,
apresentando os personagens negros ora como o escravo fiel, ora como o gênio do mal e animalizado. Desta
maneira, utilizou-se neste artigo algumas discussões como o percurso histórico da personagem negra na
literatura brasileira, e a reflexão sobre a Literatura Negro-Brasileira, para desta maneira abordar algumas
características fundamentais do romance O Túmulo do Soldado Desconhecido, produzido por um escritor
negro e contemporâneo.
Na primeira abordagem, mostrou-se que diferentemente dos romances canônicos, os personagens em
O Túmulo do Soldado Desconhecido são variados, tal qual a população brasileira miscigenada. Além disso, o
protagonista é negro, fato incomum nos primórdios da literatura brasileira. Já no segundo capítulo, aborda-se
a importância da Literatura Negra, porque é através dela que se destacam características próprias da obra de
escritores negros, como o protagonismo do negro na literatura. Na Literatura Negro-Brasileira, personagens
negros são inteligentes, bonitos, lutam por seus direitos, possuem famílias, e amam como todo ser humano. Já
na literatura canônica e escrita por brancos, encontramos estereótipos do negro coisa, o negro que não pensa
e vive para seu senhor ou patrão.
Na obra de Luís Fulano de Tal, destaca-se o protagonismo negro por intermédio da figura de Antônio,
quilombola, negro e soldado do Exército Brasileiro. Através de Antônio conhecemos uma parte da história do
Rio de Janeiro e do Brasil. É por esse protagonista que nos são apresentados espaços poucos explorados na
literatura brasileira: as favelas, os subúrbios, os morros e os cortiços no centro da então Capital Federal.
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Por fim, traçou-se neste artigo o que alguns estudiosos da Literatura Negra expõem em seus trabalhos,
como o professor Eduardo de Assis Duarte (2009) que defende que a Literatura Afro-Brasileira está presente
no tempo e espaço históricos, além de ser múltipla e diversa. Desta forma, pode ser identificada por sua
temática, autoria, ponto de vista, linguagem e público leitor. E essas características estão presentes na obra de
Luís Fulano de Tal, pois o romance traz como fatores históricos e temáticos a Guerra de Canudos, a Revolta
da Vacina e a Reforma Pereira Passos, bem como o ponto de vista apresentado por vários personagens:
mestiços, brancos e negros, além do protagonista ser um homem negro. A autoria do romance é igualmente
um destaque, já que é marcada no próprio pseudônimo de Fulano de Tal, sem origem senhorial ou europeia.
A linguagem do romance também é extremamente diferenciada, como vimos no Capítulo O Túmulo do
Soldado Desconhecido, marcada por vários regionalismos, oralidades e variações linguísticas.
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INTERSEÇÕES ENTRE LITERATURA, MEMÓRIA E IDENTIDADES: OLHARES SOBRE O
ESPAÇO URBANO DA CIDADE DE MACAPÁ

Manoel Azevedo de Souza1
Ana Paula Costa de Arruda2

RESUMO: Este trabalho propõe discutir memórias, olhares e imagens identitárias e culturais da cidade de Macapá a partir das
obras literárias de Sílvio Leopoldo, Fernando Canto, Alcinéa Cavalcante e Luli Rojanski. Para os referidos autores a cidade é
parte concreta de suas recordações, recorrendo, inúmeras vezes, à lembrança sobre o que se perdeu com o passar do tempo. Como
resultado, comprova-se que o diálogo entre a Sociologia Urbana e a Literatura pode ser fecundo quando evidencia que a percepção
poética é um elemento que pode ajudar a compreender a relação entre o homem e o espaço urbano (lugar/cidade).
PALAVRAS-CHAVE: Cidade; memória; identidade; literatura.
RÉSUMÉ: Ce travail propose de discuter des mémoires, des regards et des images identitaires et culturelles de la ville de Macapá
à partir des œuvres littéraires de. Pour ces auteurs, la ville est une partie concrète de leurs souvenirs, attrayante, à plusieurs reprises,
à la mémoire de ce qui a été perdu au fil du temps. En conséquence, il est prouvé que le dialogue entre la sociologie urbaine et la
littérature peut être fructueux lorsqu’il montre que la perception poétique est un élément qui peut aider à comprendre la relation entre
l’homme et l’espace urbain (lieu/ville).
MOTS CLÉS: Ville; mémoire; identité; littérature.

Escritos ficcionais presentes na literatura constituem um material relevante a ser
explorado sob a ótica do imaginário das cidades.

(Irlys Barreira. Cidades Narradas: memória, representações e práticas de turismo,
p. 27)

Até o ano de 1942, o Amapá estava vinculado ao Estado do Pará, com isso as transformações
políticas e administrativas em nível nacional, bem como as inovações econômicas introduzidas e implementadas
na Amazônia, durante o século XIX, com o ciclo da borracha, não beneficiaram a então Vila de São José de
Macapá, ao contrário, esta “sofreria os efeitos negativos da decadência dessa produção extrativista, a partir de
1900. O governo do Estado do Pará, em crise econômica suspendeu o pouco que investia na região” (SANTOS,
1994, p. 50). Ainda no ano 1900, a questão litigiosa entre Brasil e França pelo território Contestado3 é resolvida
pelo Laudo Suíço.
1 Doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará, Professor da Universidade Federal do Amapá.
E-mail: azevedomanoel7@gmail.com
2 Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários da UNESP-Araraquara. Doutorado
Interinstitucional UNESP/UNIFAP. E-mail:bauu886@gmail.com
3 Refere-se a uma disputa de limites geográficos na região amazônica envolvendo França e Brasil, no final
do século XIX.
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Nesse cenário, a partir de 1943 a antiga Vila de São José de Macapá é desmembrada do Estado
do Pará sendo criado o Território Federal do Amapá. Macapá foi elevada à categoria de cidade e de capital
do novo território e permanece hoje como a capital do Estado do Amapá. Desde as primeiras décadas da fase
territorial, com a cidade em pleno desenvolvimento urbano, alguns escritores registram, em seus textos uma
poética viva do passado, uma lembrança da cidade na qual viveram.
Dessa forma, alguns aspectos relevantes que desvendam a natureza coletiva da memória das
cidades podem encontrar na literatura um terreno fértil de manifestações, pois mesmo reconhecendo que a
literatura é uma forma de linguagem artística, e como tal, não necessariamente precisa representar os fatos,
mas pelo processo de verossimilhança ela acaba nos remetendo à realidade.
Para Delgado (2010, p. 117), “as cidades, como espaço de vivências coletivas, são paisagens
privilegiadas de registros da memória”. Segundo a mesma autora, os poetas fazem de um cenário, “personagens
vivas de narrativas que, na interseção com a História, expressam, de forma policromática, a vida das pessoas
no cotidiano de suas ruas, praças, cafés, escolas, museus, residências, universidades, fábricas, repartições
públicas, bares, cinemas” (DELGADO, 2010, p. 117). Ainda nessa direção, Gomes (1997) ressalta que:
Indagar sobre as representações da cidade na cena escrita e construída pela literatura é, basicamente, ler
textos que leem a cidade considerando não só os aspectos físico-geográficos (a paisagem urbana), os
dados culturais mais específicos, os costumes, os tipos humanos, mas também a cartografia simbólica,
em que se cruzam o imaginário... É, enfim, considerar a cidade como um discurso, verdadeiramente
uma linguagem, uma vez que fala a seus habitantes... Mapear seus sentidos múltiplos e suas múltiplas
vozes e grafias é uma operação poética que procura apreender a escrita da cidade e a cidade como
escrita, num jogo aberto a complexidade. (GOMES, 1997, p. 02)

Nessa perspectiva se insere a produção de escritores amapaenses como Sílvio Leopoldo e Fernando
Canto, para eles, as questões da cidade ganham, através da literatura, imagens que constituem relatos sensíveis
dos modos de ver a cidade, bem como estabelecem um diálogo entre o passado e o presente.
Desse modo, olhar a cidade pelo território da literatura significa poder reinventar, revisitar,
reavivar, reencontrar, reescrever, projetar as histórias, os fatos que produzem significados para seus habitantes,
portanto, o discurso literário acaba funcionando como um espaço onde surgem outras representações sobre
a cidade, pois como observa Gomes (1997, p. 04) “se na cidade tudo é símbolo, o olhar percorre as ruas como
se fossem páginas escritas”. Assim, é possível perceber que a cidade, com suas múltiplas faces espaciais e
temporais sempre em movimento, proporciona o encontro e/ou reencontro com os lugares do ontem com os
sentimentos do hoje.
Sílvio Leopoldo, Fernando Canto, Luli Rojanski e Alcinéa Cavalcante4 percorrem pelo
entrecruzamento de memória, ficção e história, a cidade de Macapá na qual viveram e vivem, registram em
boa parte de seus textos uma poética viva do passado, ora em memória, ora numa projeção de relação entre
a lembrança e as transformações da imagem da cidade. Desse modo, suas obras convidam os leitores, dentre
os mais diversificados para um passeio, através das letras que ora descrevem os cenários preservados pelas
memórias, e por elas reedificadas, ora apresentando a inexorável dinâmica do crescimento urbano de Macapá
pelos olhares dos referidos poetas.
4 Autores da literatura amapaense.
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Leopoldo (2002) estabelece uma estreita relação da cidade de Macapá com alguns elementos
significativos que fazem parte de um cenário, que suscitado metaforicamente remetem ao seu mundo interior
habitado por reminiscências relacionadas a edificações, ruas, praças, arborização, povo que vão se modificando
com o passar do tempo:

Macapá
Não simplesmente a capital da “terra do manganês”
Não a ilusão zero grau dos invasores franceses
Não a Macapá dos pioneiros
Nem mesmo a Macapá que depois eu amei
Macapá do asfalto... das ruas e praças iluminadas,
Do Palácio do Setentrião...
Mas a Macapá dos periquitos
Nas mangueiras da praça da Matriz,
Do Café Continental e do João Assis,
Macapá dos pretos do Laguinho
Cidade da minha infância.
[...]
(LEOPOLDO, 2002, p. 138)

O mesmo autor desenvolve diferentes recursos literários para se referir às ruas da cidade de seu
passado. Em primeiro plano, trazendo-as com muita emotividade e nostalgia, a descrição das ruas como
um palco de representações de vivências cotidianas, pois os usos da rua “viabilizam reflexões sobre as
implicações sociais, culturais e políticas de comportamentos e interações que, por se darem nas ruas, podem
parecer inexpressivos” (FREHSE, 2009, p. 166). Em segundo plano ressalta que esses espaços íntimos estão
recobertos de importantes significações simbólicas, ou seja, “as ruas, mais que os monumentos, constituem
o elemento estruturador da cidade” (BARREIRA, 2009, p. 212). Observe-se no texto a seguir o poeta (eulírico) descrevendo e nomeando cuidadosamente as ruas de Macapá, como se estivesse percorrendo-as e nelas
encontrando suas raízes, sua cultura, sua identidade:

Av. Raimundo Álvares da Costa...
Mas na minha infância as ruas não tinham nomes:
- fica ali perto da Fortaleza
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- atrás do Zagury
- em frente ao posto do Teixerinha
- na rua do Café Society
- adiante da casa do Mestre Oscar
- ao lado da Escola Industrial
- no quarteirão do Estádio
- descendo o Igarapé das Mulheres
Perto ficava a casa do Vagalume...
(LEOPOLDO, 2002, p. 138)

Nessa perspectiva, percebe-se que “as ruas são lugares vivos das cidades, são locais de tensões,
são movimentos em busca de encontros. São também, como as cidades, simultaneamente, signos de tradições
e signos de transformações” (DELGADO, 2010, p. 119), e ainda que “os usos da rua são libertados de sua
suposta insignificância teórica” (FREHSE, 2009, p. 165), visto que “descrever e/ou interpretar usos da rua é
sensibilizar-se com o cotidiano no mundo moderno” (FREHSE, 2009, p. 166). Veja-se como Canto refere-se
à importância das ruas, como lugares públicos, nas transformações pela qual a cidade de Macapá passava a
partir da segunda metade do século XX:
Mesmo agora, quando as ruas da cidade estão tomadas por carros e motocicletas, e se escuta no rádio
um locutor esbravejando contra a passividade e a desatenção do ciclista, este não muda. [...] isso faz
parte de nossa cultura local e se constitui um elemento tradicional da cidade, que mesmo crescendo,
expandindo-se e com uma série de novos aparatos urbanos, vai cursando sua vida sempre com as
bicicletas trafegando poeticamente em suas ruas. (CANTO, 1987, p. 14)

Ainda nesse processo de significação dos espaços simbólicos da cidade de Macapá evocada pelas
lembranças dos referidos poetas, vale ressaltar a importância da casa como um lugar sugestivo, como um
espaço de representatividade, pois conforme Bachelard (2000, p. 20) “com a imagem da casa, temos um
verdadeiro princípio de integração psicológica”, que por um lado pode ser transformada, na medida em que
o tempo passa e o sujeito vai se modificando, por outro, ultrapassa a temporalidade para estabelecer laços
imaginários entre o passado e o presente. O referido autor acrescenta ainda que “a imagem da casa se torna a
topografia do nosso ser íntimo” (BACHELARD, 2000, p. 20). Assim sendo, a casa pode revelar um pouco da
intimidade na relação entre os sujeitos e os espaços da cidade:

Macapá,
Av. Raimundo Álvares da Costa
A casa de meus pais,
Um dia vim embora pra Belém.
Acabou.
Macapá.
Meus pais aposentados
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Macapá outra, Macapá boa, Macapá de sempre saudade.
como a casa de meus pais.
(LEOPOLDO, 2002, p. 138)

Em Cavalcante (2012) a casa atual mostra-se esvaziada e desinteressante e personagens passam a
habitar, imaginariamente, o espaço outrora atraente e colorido, recheado de ornatos e enfeites, da casa passada,
casa da infância, evidenciando que “as diversas moradas de nossa vida se interpretam e guardam os tesouros
dos dias antigos” (BACHELARD, 2000, p. 25):

Quero de volta
a paisagem antiga da minha rua
com suas casinhas brancas
cobertas de palha
gamela no jirau
fogão de barro na cozinha
e passarinhos no quintal.
[...]
Quero de volta
a paisagem antiga da minha rua
com minha casa de venezianas cor-de-rosa,
minha mãe no alpendre
bordando flores nos lençóis
e minha avó rezando o terço.
[...]
(CAVALCANTE, 2012, p. 16)

Para Canto, a imagem da casa torna-se um espaço cheio de lirismo, um espaço poético, mítico que
reinterpreta lastros da identidade amapaense, a casa deixa de ser, então, uma “casa-cenário” para se converter
em “casa-personagem”:

Meu endereço é bem fácil
é ali no meio do mundo
[...]
A casa por onde paro
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qualquer carteiro conhece
é feito de sonho e linha que brilha
quando anoitece.
Na minha casa se tece
mesura na luz do dia
pra afugentar quebranto na hora da fantasia.
[...]
(CANTO; MIGUEL, 2007, CD)

As ruas e as casas como espaços das cidades estão entre as temáticas mais evocadas, quer pelas
lembranças de um passado distante, quer pela ressignificação do presente. E os escritores trazem esses espaços
e seus aspectos relevantes à obra literária, ora como temática, ora como personagem, ora como elemento de
coesão que nos ajuda a compreender a relação entre o homem, a cidade e seus espaços.
Nessa direção, Rojanski descreve a cidade de Macapá como um reencontro, um fio condutor, por
um lado de nostalgia, por outro ressignificando os espaços da cidade, o povo, os sonhos, por meio de imagens
literárias que percorrem o passado ao presente e vice-versa:
Macapá era criança quando a vi pela primeira. Cresci como uma menina ribeirinha, na margem esquerda
do canal norte do rio Amazonas, respirando os ventos cheirando a floresta trazidos pelas marés. [...] A
cidade criança ficou no retrato... e nele ainda roda a saia florida das acácias, um rio colossal coleciona
ondas de mar, a Fortaleza secular adormece os negros que a fizeram. Naquele tempo, e naquele retrato,
a menina Macapá tinha um ar doce de quem vai prosperar sob as boas chuvas do futuro. (ROJANSKI,
2002, p.108).

Os espaços da cidade representam patrimônios simbólicos historicamente compartilhados com o
povo, por um lado construindo a ideia de pertencimento ao lugar, por outro a busca pela preservação de uma
herança cultural diante da inevitável transformação urbana com o decorrer do tempo:
Pela manhã, ela abria os olhos sob a luz de um sol tropical, e janelas preguiçosas também se abriam,
para olhar de frente o velho trapiche que aportava os sonhos dos poetas daquele tempo. [...]
Macapá sabia que um dia tudo iria mudar. E sorria, se lhe dissessem que aí vinha o terceiro milênio.
Por entre paisagens de nuvens azuis e de horizontes de fogo, esperava que as mãos de seus homens lhe
dessem belas ruas, infindáveis jardins, casa de sonho, prédios e gente que tivessem como função cuidar
de seu povo. (ROJANSKI, 2002, p.108).

Para Canto (2002), a cidade de Macapá, dentro da imensa Amazônia, passa a oferecer-se como
assunto, como uma fonte de inspiração favorecida que é pela natureza. Nesse sentido, o poeta apresenta
determinadas características, que contribuem para reforçar a imagem que projeta de alguns elementos da
natureza e que se fundem com a própria história da cidade e de seu povo.
Nós que guarnecidos em fortalezas,
E trocados pela linha imaginária
Do equador, somos forçados
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E pela voz que a paisagem, a gente
E a história fotografam em nossa mente.
A terra, o rio, a chuva e o sol do equador
Encerram em si um micro mundo,
Autêntico, que provoca
A dança da criação
Um ritmo de fatos vivenciados e amados
Durante todo um tempo
Em que enraizamos
E nele formamos nossa cultura...
(CANTO, 2002, p.52)

A cidade está contida em um espaço geográfico, e vai muito além do que os olhos são capazes de
enxergar, é formada por elementos visíveis e invisíveis. Assim, para Canto (2002), a cidade tem personalidade,
tem alma, pois, como afirma Yázigi (2001, p. 24) “Há alma quando há paixão das gentes pelo lugar”. Observese como o referido poeta apresenta os seus sentimentos pela cidade, através das diversas metáforas presentes
nos versos:
Minha Maca(pá)
carrego e cavo teu cansaço
de eterna transposição de pedras
onde o coração bombeia líquidos astrais
e o fogo se enterra em labaredas vãs...
(CANTO, 2002, p.52)

Ao se referir à alma do lugar (Macapá), Canto (2002) se utiliza da memória e nela, de algumas
histórias que retratam fatos da vida que movimenta a cidade, que imprime personalidade, que a torna única,
diferente de outra cidade:
Quando passou por aqui o primeiro avião eu estava com dois anos de idade, mas pelos meus antepassados
eu soube de muitas coisas que se passaram na época (1923), e inclusive o Sr. Eufrásio foi o homem que
com a chegada do avião conseguiu nos dar uma grande música do Marabaixo5 que tem o titulo de “A
irmã Catita viu o salão/Assim, atracada assim eu não subo não”. (CANTO, 1987, p. 58)

Nesse sentido, o lugar pode ser percebido com os olhos, pelo tato ou até mesmo pelo olfato.
Muitas vezes, com os olhos fechados, podemos nos remeter através de lembranças a um lugar por um cheiro
ou um som, assim, seremos capazes de sentir onde estamos com o mais profundo contato, sem que os nossos
olhos vejam aquela paisagem, perceber o ontem e comparar com o hoje por meio das memórias do lugar, pois,
segundo Nora (1993, p. 13) “Os lugares de memória nascem e vivem do sentimento ...”. Na mesma direção
5 É a principal manifestação folclórica do Amapá.
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Abreu (2011, p. 28) afirma que “A cidade é uma das aderências que ligam indivíduos, famílias e grupos sociais
entre si, uma dessas resistências que não permitem que suas memórias fiquem perdidas no tempo, que lhes dão
ancoragem no espaço”. Assim, a memória pode ser vista como construção cultural do presente.
Portanto, contata-se que o lugar é o referencial da experiência vivida, pleno de significação, é mais
que um espaço ou uma paisagem, nele estão as raízes de seus moradores, porque à medida que o ser humano
intensifica as experiências vividas nos lugares, ativam-se os sentimentos de pertencimento e afetividade.
Leopoldo, atento a essa questão descreve sentimentos nostálgicos concebidos por uma certa
ausência do que, no passado, eram elementos de integração, como os lugares coletivos, que faziam parte da
paisagem cotidiana da cidade de Macapá:
A Av. Raimundo Álvares da Costa
Onde se brincava de bola
Pés descalços na piçarra
O nosso time contra o time do Amauri,
Velho Perez ia pra roça com terçado,
Seu Bandeira vinha aplicar injeção.
De noite as famílias iam pra frente das casas
Conversavam sobre não sei o quê
Conversa de gente grande.
[...]
(LEOPOLDO, 2002, p. 138)

Conforme Delgado (2010) diante da segmentação da vida, os espaços e lugares são fundamentais
para a construção e a solidificação de identidades, pois essas têm fronteiras e espaços delimitados, como os
das cidades. Desse modo, “são as cidades que alimentam o imaginário sobre elas mesmas e que, através de
suas edificações, praças, ruas, cafés, bairros e alamedas, definem para as pessoas referências e sentimentos
fundamentais de sua vida” (RODRIGUES, apud DELGADO, 2010, p. 121).
Assim, para Rojanski, (2010) lembrar-se de um lugar que desapareceu da paisagem urbana é “mais
do que reativar a memória é reviver experiências passadas” (DELGADO, 2010, p. 121), que a identificam com
Macapá. É perceber a cidade como um espaço da subjetividade e da intimidade, espaço que resiste à mudança,
a princípio inexorável, da cidade, pois, conforme afirma Barros (2006, p. 45), “A importância da cidade se
faz sentir nas lembranças não como uma entidade em abstrato, mas como experiência de vida”. É ao mesmo
tempo assegurar que as experiências passadas não fiquem apenas como vestígios em um quadro numa parede
qualquer:
Agora... os jambeiros da General Rondon derramam flores nas calçadas, as mangueiras da Leopoldo
Machado pingam mangas até março, raios de sol atravessam as paredes pétreas da secular Fortaleza,
iluminando os fantasmas da história. Meninos amanhecem colorindo com pipas o céu amarelinho das
margens do rio, cujas águas ondulam brancos barquinhos... os mesmos meninos que lançam às águas
morenas seus corpinhos de peixe, toda a tarde. As andorinhas dos fios elétricos da Cândido Mendes
vêm de volta em abril, fugindo dos frios do sul do Brasil, e Macapá lhes oferecerá frondosas árvores.
(ROJANSKI, 2010, p. 109).
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As transformações, os lastros das mudanças da cidade de Macapá, principalmente a partir do
surgimento da zona de livre comércio implantada oficialmente a partir de 1993, estimulam um novo olhar, uma
nova forma e até mesmo novos significados sobre a cidade. Dessa forma, as cidades nas quais vivemos “são
essências do presente imposto. As cidades das quais nos lembramos são alimento das recordações , suporte
de um passado perdido” (DELGADO, 2010, p. 123), e ainda, o simples fato de vivermos em um espaço já
nos identifica socialmente, reconhecendo-se nele um espaço vivido, pois, quando buscamos, com frequência,
dissipar o tempo, ao “transformar as cidades de nossa imaginação em relíquias” (DELGADO, 2010, p. 123),
buscamos de certo modo “ressignificar a vida presente, reencontrar lugares e pessoas” (DELGADO, 2010, p.
123), como o fazem Canto (2010) e Rojanski (2001), nas crônicas a seguir:
Há tempos que pessoas ligadas ao ramo da música e de bar tentam fazer um clube de choro em Macapá
[...]
Lembro-me de Amilar Brenha com seu inseparável bandolim tocando peças de sua autoria, acompanhado
por Nonato Leal, Sebastião Mont’Alverne, Rui Lima, Walber Silva e Zé Crioulo. Eram momentos raros
em ocasiões praticamente forjadas, pois morava em Mazagão e, para que aqui chegasse, só indo buscálo. O velho era imprescindível....
(CANTO, 2010, p. 60)

Em caminhadas crepusculares pelas ruas da cidade, pergunto-me por onde estarão perdidos neste
setembro aqueles meninos que soltam pipas em julho. Vi um deles passando ali pela esquina entre as
avenidas Rio Pedreira e Rio Tocantins. Sobre sua cabeça havia mil bolhas imaginárias ocupada pelas
maquinações da infância [...].
Agora que o menino está sonhando, Macapá sente a falta de pipas cruzando o céu, transportando o
sonho de voar do menino.
(ROJANSKI, 2001, p. 79)

Essas duas narrativas comprovam que as memórias, registros das mudanças, apresentam-se
como um grande desejo de retenção do passado. Desse modo, o passado mistura-se nas lembranças, sempre
atemporais, e as esperanças futuras, mesmo quando contraditórias, também se misturam em convivências às
vezes harmônicas. De fato, “a lembrança é uma reconstrução do passado com a ajuda de dados tomados de
empréstimo ao presente e preparadas por outras reconstruções feitas em épocas anteriores e de onde a imagem
de outrora já saiu bastante alterada.” (HALBWACHS, 2009, p. 91).
Figura 1 – O desenvolvimento urbano da cidade de Macapá

Centro urbano em 1965

centro urbano em 2013

Fonte: Acervo público de Macapá
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Por isso, em Leopoldo (2002), Canto (1987; 2002; 2010), Rojanski (2001) e Cavalcante (2012), a
noção do tempo como avaliação de um antes e um depois faz com que enxerguem na cidade de Macapá, dos
“bons tempos” (o passado), as transformações do ambiente e dos costumes, porém com o intuito de não deixar
cair no esquecimento os cenários da vida passada:
Quero de volta
a paisagem antiga da minha rua
só pra sonhar de novo
os sonhos que sonhei na infância
cheia de fadas, princesas,
cirandas e varinha de condão.
(CAVALCANTE, 2012, p. 16)

Figura 2 – O crescimento econômico da cidade de Macapá

A rua do comércio de Macapá em 1960.

1º Shopping de Macapá inaugurado em 2013.

Fonte: Acervo público

Nesse sentido, as inter-relações entre a literatura, cidade, memória e identidades fazem do
diálogo entre o passado e o presente, um recurso pleno de significados e vivências. Assim, a cidade, com as
suas paisagens e enquanto espaço de vivências comuns, passa a oferecer-se como assunto, como uma fonte
privilegiada e rica de transcrições da memória. “A pena dos escritores faz dessas paisagens personagens vivas
de narrativas” (DELGADO, 2010, p. 117).
Portanto, construir novas leituras e novos olhares sobre o espaço da cidade de Macapá, a partir
do olhar e da produção literária dos escritores amapaenses, nos remete a figura do flâneur (observador) que,
conforme Benjamin (2000), não possui somente a cidade a sua disposição, mas também suas histórias e a
população que a compõem. Desse modo, os textos literários desses escritores, por um lado nos convidam
a lançar um olhar atento para um outro tempo, para o tempo de despertar os sentimentos, ato essencial ao
indivíduo; por outro lado abrem uma janela com reflexões e inquietações entre o passado e o presente.
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AS REPRESENTAÇÕES DO IMAGINÁRIO POPULAR AMAZÔNICO EM NARRATIVAS
CURTAS AMAPAENSES

Marcus Vinícius Souza e Souza1

Resumo: O presente artigo discute as representações do imaginário popular amazônico em narrativas curtas
amapaenses, através de mitos e lendas que circundam a região, que por sua vez, mantem viva a cultura de
tradição local. Dessa forma, a pesquisa se debruça sobre o conceito de mitos e lendas, a partir dos quais se
busca averiguar qual a função dessas narrativas para a região, e tais aspectos são elucidados através de um
questionário on-line que tem a finalidade de verificar o envolvimento da sociedade com esses relatos. Para
tanto, o embasamento da pesquisa recorre aos estudos de: Eliade (1972), Aranha e Martins (1986) Strauss
(1993), dentre outros.

Palavras – chave: Imaginário Popular. Lendas. Mitos. Narrativas Curtas.

1. Introdução

O presente artigo tem como objetivo estudar o imaginário popular amazônico em narrativas curtas
amapaenses, que são veiculadas através do tempo a partir da prática de contar histórias, tais como mitos e
lendas, que propagam os saberes da região e mantêm viva a cultura de tradição local.
Nesse sentido, também objetiva-se discutir o conceito de mito na visão de Mircea Eliade (1972) em
Mito e Realidade, Maria Lucia de Arruda Aranha e Maria Helena Pires Martins (1986) no livro Filosofando:
introdução à filosofia, com a finalidade de compreender como essas narrativas eram vistas desde o período
arcaico.
Também se visa conceituar lenda conforme a definição proposta por Renato Carlos Lopes (2008)
no texto ‘‘Em busca do gênero lenda urbana’’, a fim de discernir mitos e lendas, e da mesma forma, se
intui mostrar de que forma essas narrativas contribuem para manter viva a cultura de tradição Amapaense,
e verificar sua respectiva relação com a sociedade a partir de um questionário on-line através do quiz na
plataforma SurveyMonkey.
1 Possui Especialização em Metodologia do Ensino de Língua Inglesa pela Faculdade Venda Nova do
Imigrante – FAVENI (2021), graduação em Letras Português e Inglês pela Universidade Federal do Amapá
(2018). Também é graduado em Licenciatura plena em Letras com Habilitação em Língua Portuguesa pela
Universidade Estadual Vale do Acaraú (2014). Especialista em Gestão e Docência no Ensino Superior Pela
Faculdade de Teologia e Ciências Humanas- FATECH (2015). Especialista em Produção de Material didático
e Formação de Mediadores de Leitura para a Educação de Jovens e Adultos pela Universidade Federal do
Amapá (2016). Foi bolsista do programa de iniciação científica da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Cultura
da Universidade Federal do Amapá - PIBIC- CNPQ,com pesquisa voltada à estudos literários, especificamente
Literatura Fantástica. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Língua Portuguesa. Lattes: http://lattes.
cnpq.br/7644472140741261. E-mail: marcus-vinicius-s@hotmail.com
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2. Revisão de literatura
2.1 O imaginário popular amazônico

A região amazônica é cercada por relatos de seres sobrenaturais, entidades e aparições que deixam
dúvida sobre sua procedência no mundo real, e propagam a cultura de tradição local através da prática de
contar histórias, que são veiculadas como saberes tradicionais, que mantêm viva a cultura de tradição da
região e o imaginário popular através de relatos e crendices.
Dessa forma, não são raros os causos que circundam a Amazônia, tendo em vista que é comum ouvir
relatos das pessoais mais velhas sobre terem conhecimento ou vivenciado experiências sobrenaturais, que por
meio da crença e do misticismo influenciam a cultura local, fortificando o imaginário popular e a cultura do
homem amazônico, que é cercado por ambientes como matas e águas.
De acordo com Nunes (2014, p. 24) ‘‘na Amazônia, cada elemento da natureza possui uma história,
segredos, perigos; e esse devaneio estimula o imaginário e a imaginação dos ribeirinhos’’ pela crença em
fenômenos metafísicos que é consolidada por meio de mitos e lendas que são compreendidos como inerentes
à cultura local, que se perduram de geração em geração.
Nessa conformidade, Nunes (2014, p 24) explica que a natureza contemplada como simbologia
‘‘alimenta o imaginário, as crenças, as lendas e o poder de encantado e do sobrenatural’’ e tange a compreensão
do imaginário, pela representação coletiva de saberes constituídos a partir da ação humana de internalizar a
representatividade de símbolos, como ocorre nas superstições, que em seu bojo influenciam o comportamento
humano.
Em diálogo com Nunes (2014, p. 24) ‘‘o imaginário se relaciona a imagens, que fazem parte do capital
cultural do homem’’, que na acepção de Silva (2019, p. 12) se trata da ‘‘capacidade humana de se aproximar
da totalidade do universo e das leis cósmicas. É também a qualidade humana e cultural que nos aproxima do
passado e dos nossos ancestrais’’, e que se refere à ‘‘uma forma de manter viva a cultura no intimo de nossa
mente e que se manifesta pela linguagem e pelos símbolos e imagens.’’
Desse modo, Loureiro (2002, p. 18) discorre que ‘‘o imaginário é, portanto, a dimensão poética do ser na
medida em que o imaginário é que atribui ao ser sua dimensão, a do sonho, da sobrenaturalização’’, justificando
a acepção de que ‘‘o imaginário é a imaginação maravilhada’’, que segundo o estudioso, o ‘‘imaginário acaba
sendo o lugar onde estão guardadas as chaves da compreensão do ser ’’ Assim, Loureiro (2002, p. 148) informa
que ‘‘o imaginário é indiscutivelmente , uma forma poetizante da existência da cultura.’’

1.2 Mitos e lendas

Os mitos e as lendas são narrações que trazem em seu enredo magia, sobrenaturalização, metamorfoses,
espectros, entidades, dentre outras formas, que causam inquietudes sobre sua existência no mundo real, motivo
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pelo qual essas narrativas são consideradas como histórias faltas. Entretanto, ao contrário dessa concepção, há
estudiosos que consideram os mitos como pertencentes à matriz explicativa da vida do ser humano, tais como
Cassirer (1985) ao explicar que os mitos tratam da capacidade inicial do ser humano de se situar no mundo
real.
Da mesma forma, Eliade (1972) discorre que os mitos são narrativas que remontam ao passado, e que
acompanham a transição do homem primitivo para homem moderno, que recorre às explicações propostas
por essas narrativas para compreender os fenômenos que não podem ser explicados pela ciência e nem pela
filosofia. Esse aspecto converge com o posicionamento de Gusdorf (1979), o qual explica que ‘‘a consciência
mítica bem como a filosófica é a maneira que o ser humano encontrou para organizar um acontecimento sobre
a realidade”, que para suprir a necessidade humana de explicação dos fenômenos recorre a essas narrações.
Essa informação complementa a proposição de Cyrino e Penha (1985, p. 14) que discorrem que ‘‘o
homem desde sua origem se caracterizou pela necessidade de explicar e resolver todos os problemas que
aconteciam à sua volta.’’ Assim, Eliade (1972) informa que nas sociedades arcaicas os mitos são entendidos
como histórias sagradas, que na sociedade moderna não podem ser desvinculados do passado, ao contrário,
devem ser mantidos vivos através dos ritos.
Em sua compreensão sobre os mitos, Coelho (2012, p. 52) discorre que ‘‘compreender o mito quer
dizer compreender os significados que estão ocultos, mas presentes essencialmente na sociedade moderna,
na sociedade pós-moderna, em suas múltiplas formas de representação. ’’ Nessa conjuntura, Eliade (1972, p.
09) ao definir mitos, o afasta do sentido de uma história falsa, ao contrário, compreende que ‘‘o mito conta
uma história verdadeira, sagrada; ele relata acontecimentos ocorridos no tempo primordial, o tempo fabuloso
do principio’’, e narra como uma realidade passou a existir. Tal argumento é reforçado pelo estudioso ao
mencionar que ‘‘o mito fala apenas do que realmente ocorreu, do que se manifestou plenamente. ’’
Para tanto, os mitos contam como, ‘‘graças às façanhas do entes sobrenaturais, uma realidade passou
a existir’’ (ELIADE, 1972, p. 09). Eliade (1972, p.10) explica que ‘‘nas sociedades em que o mito ainda está
vivo, os indígenas distinguem cuidadosamente os mitos – histórias verdadeiras – das histórias falsas. ’’ Ainda
Eliade (1972, p. 10) menciona que ‘‘os Pawnee’’ compreendem como historias verdadeiras’’ as narrativas que
tematizam a ‘‘origem do mundo; seus protagonistas são entes divinos, sobrenaturais, celestiais ou astrais. ’’
Em contraste a isso, Eliade (1972, p. 16) entende como ‘‘histórias falsas as aventuras e proezas nada
edificantes’’ ou seja, que se afastam do sentido sagrado da criação. Para tanto, Eliade (1972, p. 11) relata que
‘‘os mitos, efetivamente, narram não apenas a origem do mundo, dos animais, das plantas e do homem, mas
também de todos os acontecimentos primordiais em consequência dos quais o homem se converteu no que é
hoje.’’
Eliade (1972, p. 10) também considera que os mitos ‘‘se tornam modelo exemplar das atividades
humanas’’, ‘‘pelo fato de relatar gesta dos Entes sobrenaturais e a manifestação de seus poderes sagrados.’’
De tal modo, Aranha e Martins (1986) ao tratem dos mitos explicam que eles ‘‘expressam a capacidade inicial
do homem de compreender o mundo, surgem como modelos explicativos para satisfazer a curiosidades e
exigências da mente primitiva.’’
Esse aspecto é notado em exemplos como A caixa de Pandora, de Hesíodo que trata da criação da
primeira mulher, que pela curiosidade evocou a abertura da caixa, que ocasionou nos males que afligem a
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humanidade. Tal exemplo também é comparado à Gênesis, a partir da figura de Eva, que ao provar do fruto
proibido deixou marcas do pecado nos seres humanos, através do ato da desobediência.
Strauss (1993) ressalta que ao longo do tempo ocorre a degeneração do sagrado dos mitos, que
posteriormente são denominadas como lenda e elaboração romanesca, as quais perdem a legitimação histórica
e do místico. Dessa forma, se compreende que os fatos de natureza heroica e histórica da humanidade estão
presentes na sociedade desde muito tempo, e são conhecidas como lendas, que também servem como forma
de propagação de crenças, através da prática milenar de contar histórias.
À vista disso, Lopes (2008, p. 03) se apoia em Brunvand (2002) que cita Georges (1971) para definir
lenda como ‘‘história ou narrativa’’ do passado ‘‘histórico’’ ou ‘‘remoto’’, que abrange a concepção de se
referir a um relato verdadeiro ou falso.
Lopes (2008, p. 3) informa com base no estudo de Dorson (1968)
citado por Dégh (2001) que ‘‘as lendas’’ reportam episódios particulares e geográficos ocorridos em uma dada
região com indivíduos, assim, é elaborada como registro breve e também elaborado, que fortificam a crença
dessa comunidade.
Lopes (2008, p. 05) referenda a fala de Fine (1992) ao discorrer que as lendas são narrações apresentadas
por indivíduos ao seu contexto, que necessariamente não vivenciam o fato, mas, que ouve através da prática do
contar, que exprime veracidade, assim, os fatos podem ser compreendidos como verdadeiros ou falsos. Desse
modo, Lopes (2008, p. 05) discorre sobre as lendas em acordo com Wycoff (1993), citado no estudo de Dégh
(2001) em que essas narrativas são entendidas como:
[...] aquelas histórias-rumores de base lingüística, narráveis, apócrifas e geralmente
anônimas que relatam eventos relativamente atuais e ostensivamente verdadeiros
circulam freqüentemente no interior de uma comunidade como parte de uma resposta
coletiva, criativa e inconsciente a alguma questão da comunidade, ainda que codifiquem
simbolicamente as ambigüidades sociais que subjazem essa questão. (WYCOFF,
1993, p. 45).

Em consonância isso, Lopes (2001) sustenta a compreensão da lenda na contemporaneidade conforme
o estudo de Smith (1995), citado por Dégh (2001) que referenda que as ‘‘lendas contemporâneas se situam em
algum lugar entre o mundano, as experiências cotidianas e o extraordinário.’’

1.3 Mitos e lendas da Amazônia amapaense

A prática de contar histórias está presente na humanidade desde as antigas civilizações, como é
elucidado por Vernante (1993), que situa essa prática nos séculos IV a VIII a.C, em que houve a transição do
registro oral para a escrita, que inicialmente ocorria através dos cantos, a partir dos quais eram narrados os
mitos e relatos, até a posterior fase, a escrita, que segundo o estudioso corresponde à racionalização do real.
Nesse sentido, os mitos e as narrações se perduram até os dias atuais, devido à veiculação de narrativas
orais, as quais sobrevivem ao tempo e se modificam das sociedades arcaicas às contemporâneas. Em vista
disso, Gotlib (2007, p. 05) em Teoria do conto discorre sobre a propagação oral, informando que o contar de
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histórias populares ‘‘sempre reuniu pessoas que contam e que ouvem: em sociedades primitivas, sacerdotes e
seus discípulos, para transmissão dos mitos e ritos da tribo’’ que ocorrem também ‘‘em volta da mesa, à hora
das refeições, pessoas trazem notícias, trocam idéias e contam casos.’’
Tal prática é comum na região amazônica, em que a proximidade entre os rios e as florestas influencia
a cultura local, de modo que se pode destacar as entidades sobrenaturais, crenças, superstições, banhos, rezas
e curas medicinais, como herdeiros de uma região cercada pelo misticismo, que são entendidos como legados
deixados dos antepassados indígenas que habitavam esse local.
Assim, a cultura legada da Amazônia influenciou a produção de músicas locais, que tematizam o
místico através do narrar, como se verifica nas canções do cantor amapaense Amadeu Cavalcante, intituladas:
‘‘Tajá’’ e ‘‘Tarumã’’. No primeiro caso, a música ‘‘Tajá’’ retrata a encantaria e o poder místico através de
banhos com ervas medicinais, que segundo os moradores da região amapaense, servem para retirar mal olhado,
considerado como inveja e energias negativas.
No segundo exemplo, a canção ‘‘Tarumã’’ descreve a lenda do município de Calçoene, uma cidade do
interior do estado do Amapá. Nessa lenda, conta-se a história de um homem indígena que possuía poderes de
se comunicar com a natureza, e com os animais, e posteriormente, credita ter se apaixonado por uma indígena,
entretanto, se tratava da própria natureza, assim, o homem viu o reflexo da lua e acreditou que se tratava de
sua amada, e ao tentar alcançá-la, jogou-se ao mar e acabou morrendo. Após isso, ele foi transformado em
tarumã, tronco que foi cortado pelos indígenas, por medo, mas, conta-se que esse tronco é a personificação
desse homem, que se desprende do chão e sobe as correntezas do rio Araguari.
Para tanto, além dessas canções, há relatos que nesse escopo são compreendidos como narrativas
curtas, tal como ocorre na história do boto, a qual se trata de um homem que se transforma em boto e seduz
as moças, e essa caracterização é mencionada nos estudos de Nunes (2012, p. 26) ao se ancorar em Carvalho
(2014) para alegar que:

Nos rios da Amazônia, o Boto é considerado como um ser encantado, personagem
mítico antropomórfico, que num processo de metamorfose assume a forma humana,
mais precisamente, de um rapaz muito bonito, sedutor e elegante, que se veste sempre
de branco e usa um chapéu, o qual esconde o orifício, localizado no centro da cabeça,
por onde respira. [...] O boto personificado em homem aparece sempre à noite nas
festas, misturando-se aos presentes, atraindo e seduzindo as moças com seu olhar, e,
antes que o dia amanheça, retorna às águas do rio. (CARVALHO. 2014, p.224)

Outra narrativa que é muito conhecida na região é da cobra grande, contada sobre a história do
guindaste, o qual é situado dentro do Rio Amazonas na capital amapaense Macapá, em que há uma pedra que
sustenta a imagem do padroeiro da cidade, São José. Conta-se que abaixo dessa pedra há uma cobra grande,
a qual saí para beber água quando o rio não está vazante e nem cheio. Além disso, conta-se que se a pedra for
retirada, a cidade irá inundar.
Em outras versões, a cobra grande é narrada como a história de uma indígena que era prometida, a
qual acabou sendo encantada pelo boto, e engravida, e ao nascer, a criança é jogada no rio, e o pai, o boto
a transforma em uma cobra para que ela não morresse. Essa narrativa se assemelha à história da cobra
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Honorato, a qual conta que uma indígena engravidou quando se banhava no rio, e ao dar a luz, nasceram duas
cobras, sendo elas: Honorato, uma cobra boa, e Maria Caninana, uma cobra má que afundava barcos e matava
os pescadores. Conta-se que quando a lua aparecia, Honorato se desencantava, se transformando em homem.
Por outros locais da região, é comum ouvir relatos sobre cobras grandes, as quais abriam rios e poderiam
alagar cidades caso despertem. De acordo com Carvalho (2014) citado por Nunes (2012):
O Imaginário popular amazônico tem na figura da cobra grande ou boiúna (boiúna é
uma palavra de origem tupi, que significa cobra preta) um dos entes mais presentes e
fortes na mitologia da região, ganhando diversas formas na imaginação dos indígenas
e caboclos ribeirinhos. A história da cobra grande pode ter sido a transformação de
uma sucuriju, sucuri ou jibóia, que são as maiores serpentes encontradas na Amazônia,
devoradoras de animais grandes e pequenos, e que, com o tempo deixou a floresta e
passou a habitar as águas dos rios, lagos e igarapés. (CARVALHO. 2014, p.225)

No imaginário amazônico também se narra sobre a proteção das matas, personificada na figura do
Curupira, que se refere ao espírito da floresta, o qual tem os pés virados para trás, para enganar os caçadores,
fazendo-os se perder. Essa entidade aparece para proteger as matas da poluição, desmatamentos e caçadas.
Nesse intento, ouve-se narrações sobre a Matinta Perera, que se trata de uma senhora idosa que se transforma
em um pássaro gigante.
Nesse relato, conta-se ainda que se uma pessoa assobiar a noite estará chamando a Matinta, a qual
aparecerá no dia seguinte pedindo tabaco. Ao analisar essa história, Nunes (2012) cita Carvalho (2014) para
explicar que:

a Matinta é um mito regional. Uma personagem mítica multifacetada, a qual segue
num crescente que caminha da invisibilidade à materialidade, categorizando-as como:
invisíveis, as matintas pássaros e as matintas terrestres. Ela está presente nas matas,
nos ares e nos rios amazônicos. Na maioria das vezes, elas aparecem durante a noite,
raramente durante o dia, e quase sempre são personificadas na imagem de uma mulher
velha e muito feia, antítese da imagem idealizada da mulher. Para o povo paraense,
a matinta é a bruxa cabocla, que também pode se transformar em porco, pássaro ou
morcego. A marca de sua presença é o assobio assustador, um som agudo que causa
arrepios a quem o escuta, ―fite, fite, fiuiite‖. (CARVALHO. 2014, p.226)

Dessa forma, esses saberes são mantidos vivos ao longo do tempo, e são repassados de geração em
geração, fortificando o imaginário popular, se estendendo a outros exemplos como: A Iara, que se trata de
uma sereia, considerada com a mãe das águas, que é conhecida por encantar os homens e levá-los para dentro
do mar, de forma que eles nunca mais aparecem. Assim, comumente se ouve relatos de aparições, como a
mulher de branco, que as pessoas dizem se tratar de uma mulher toda branca que aparece nas estradas e em
lugares pouco frequentados, como ruas e bairros afastados. Há, portanto, inúmeros exemplos que elucidam
os aspectos citados, tais como de pessoas que se transformam em animais, dentre outros, que alimentam a
mitologia amazônica, que apesar de não se ter comprovação científica, mantêm viva a identidade local.
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3. Insumos da pesquisa

Para a obtenção dos dados da pesquisa, além das discussões teóricas, utilizou-se cinco (05) perguntas
que compõem o questionário fechado, o qual foi aplicado através de quiz on-line na plataforma SurveyMonkey,
que foi destinado a quarenta (40) entrevistados, com a finalidade de averiguar se a população amapaense se
envolve com mitos e lendas.
Dessa forma, o questionário de número um (01) teve o objetivo de verificar se a sociedade amapaense
acredita em mitos e lendas, em que foi feita a pergunta: Você acredita em mitos e lendas? Como possibilidade
de respostas se teve três opções: (01) sim, acredito e já ouvi falar sobre, que foi a opção assinalada por trinta
e seis (36) pessoas, que tem equivalência de 92,31% dos dados. (02): não, não acredito e nunca ouvi falar
sobre, que não foi assinalada por nenhum dos entrevistados, desse modo, compreende-se que a maioria das
pessoas conhece mitos e lendas. (03): acredito, mas nunca ouvi falar sobre, a qual foi selecionada por três (03)
pessoas, equivalente a 7,69%, que demonstram que esses entrevistados já ouviram falar sobre mitos e lendas.
O questionário de número dois (02) teve o objetivo de averiguar se os relatos influenciam o
comportamento da sociedade, em que se perguntou: Você acredita que os mitos e lendas amazônicas presentes
nas narrativas curtas amapaenses influenciam o comportamento da sociedade local? Assim, também se teve
três (03) opções de respostas, sendo elas: (01) sim, acredito, pois, o misticismo na região é muito forte e
influencia o comportamento dos mais velhos, que passam seus conhecimentos de geração em geração, a qual
foi selecionada por vinte e cinco (25) dos entrevistados, que corresponde a 62,5%.
A opção (02): não, pois, são apenas histórias inventadas, que foi assinalada por duas (02) pessoas,
correspondente à 5%. Na opção (03) treze (13) entrevistados com equivalência de 32,5% concordam que: em
parte, pois, há coincidências na sucessão de acontecimentos que dão ar de magia aos fatos.
Na pergunta de número três (03) objetivou-se constatar se os mitos e as lendas contribuem para manter
viva a cultura de tradição, exposto no questionamento: Você acredita que os mitos e as lendas permitem manter
viva a cultura de tradição de uma região através de relatos? Para essa pergunta, houve três (03) opções de
resposta: (01) sim, visto que através dos relatos os saberes se propagam até as gerações posteriores, tendo
como veículo a prática milenar do contar histórias, a qual foi assinalada por vinte e um (21) entrevistados, que
equivale a 55,5%.
Quanto à opção (02): não, pois, as histórias são fictícias e não proporcionam conhecimento algum, que
foi escolhida por apenas uma (01) pessoa, que corresponde a 2,5%. A opção (03) informa: os relatos mantêm
viva a cultura de tradição da região, mesmo que as histórias se modifiquem de um lugar para o outro, e essa
opção foi marcada por dezoito (18) pessoas, com correspondência à 45% do total de respostas.
A pergunta de número quatro (04) teve como intuito constatar se a população se envolve com esses
relatos, instigado através do questionamento: Você acredita que a comunidade local se envolve com esse tipo
de relato? Como opção de resposta, se teve três (03) possibilidades: (01) sim, através das crenças e superstições
que se fazem presentes na memória coletiva da comunidade, que obteve a porcentagem de 70% das respostas,
contabilizando vinte e oito (28) entrevistados. (02): não, pois, ninguém acredita, que não foi apontada por
nenhum dos entrevistados. (03) em parte, visto que apenas uma minoria acredita, a qual foi assinalada por
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doze (12) pessoas, somando 30%.
Na pergunta de número cinco (05) se teve como finalidade averiguar o nível de importância concebida
às narrativas curtas locais, aguçadas pela questão: Em sua opinião, os mitos e lendas presentes nas narrativas
curtas amapaenses são importantes? Nesse sentido, também houve três (03) possibilidades de resposta: (01)
sim, pois, descrevem a presença de entidades sobrenaturais que fazem parte da cultura de tradição, que foi
apontada por dezenove (19) pessoas, contabilizando 47,5% dos entrevistados. Na opção (02) com o enunciado:
não, visto que são apenas relatos sem procedência no mundo real, a qual foi selecionada por duas (02) pessoas,
que somam 5% das respostas. A opção (03) informa: sim, pelo fato de se relacionar com a memória coletiva
da região, que também teve dezenove (19) entrevistados que concordam com essa opção, que somam 47,5%.

4. Considerações finais

Ao longo desse trabalho se discutiu o imaginário popular amazônico em narrativas curtas amapaenses,
em específico aos mitos e lendas que circundam a região, em que se pôde observar que esses relatos abarcam a
presença do sobrenatural, tais como aparições e entidades que protegem as matas e as águas, e isso se fortifica
pela proximidade da Amazônia com a população ribeirinha e cabocla que habita as proximidades dos rios e
florestas.
Além disso, assinala-se que a população amapaense se envolve com as crendices locais, da mesma
maneira que dispõem de um vasto conhecimento sobre essas narrativas que se fortificam pela região a partir da
oralidade, por meio de histórias que são repassadas de geração em geração, que comportam uma estrutura que
não necessita de comprovação, mas, são de grande importância para o imaginário popular. Desse modo, esse
estudo contribui para que outras pesquisas no campo do imaginário popular amazônico sejam desenvolvidas,
contribuindo para a ampliação de fontes bibliográficas sobre a Amazônia amapaense.
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POR QUE SÓ FUTEBOL NOS JORNAIS DO PARÁ? A ANÁLISE DOS ESPORTES
ALTERNATIVOS OU AMADORES NA MÍDIA IMPRENSA.

Why only football in the newspapers of Pará? Analysis of alternative sports or amateurs in the press media

Lohana Carla da Rocha Assunção1
Thayná Pires Coelho2
Will Montenegro Teixeira3

Resumo: Este artigo teve o objetivo de analisar a abordagem da mídia impressa paraense sobre os esportes
alternativos, também chamados de esportes amadores. Para isso, foram realizadas pesquisas exploratória,
bibliográfica, descritiva e documental e o procedimento de entrevistas com os profissionais dos jornais Diário
do Pará e O Liberal. O referencial teórico foi alicerçado pela Teoria do Agendamento ou Agenda Setting a fim
compreender o agendamento desses veículos na preferência de pautas pelo futebol, além da Teoria do Espelho
e do Newsmaking. A análise realizada constatou a predominância do futebol nos jornais do Pará. O estudo
indicou que os esportes alternativos ganham espaço midiático quando são destaques em competições ou por
atuação de seus atletas.
Palavras-chaves: futebol; esportes alternativos; jornais; Pará.
Abstract: This article aimed to analyze the paraense print media approach to alternative sports, also called
amateur sports. For this, exploratory, bibliographic, descriptive and documentary research and interviews were
conducted with professionals from the newspapers Diário do Pará and O Liberal. The theoretical framework
was based on the Theory of Scheduling or Agenda Setting in order to understand the scheduling of these
vehicles in the preference of guidelines for football, in addition to the Mirror Theory and Newsmaking. The
analysis carried out found the predominance of football in the newspapers of Pará. The study indicated that
alternative sports gain media space when they are featured in competitions or by the performance of their
athletes.
Keywords: football; alternative sports; newspapers; Pará.
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NOTAS INICIAIS

O esporte transforma vidas, não só de quem está inserido em alguma atividade esportiva, mas também
de quem o acompanha. Quem nunca ficou encantado com uma apresentação de ginástica artística ou passou
pelas emoções de um jogo da Seleção Brasileira nos pênaltis ou diante do famigerado 7 x 1 da Alemanha na
Copa do Mundo de 2014. O fato é que o esporte mexe com as emoções, as vidas e a sociedade brasileira,
porém, não é sinônimo de futebol, mesmo que este seja uma das preferências da população brasileira.
Por muitas vezes, o esporte é o refúgio de muitos jovens de comunidades carentes, que estão expostos
às vulnerabilidades sociais e econômicas. Eles encontram no esporte um direcionamento de vida pessoal e
profissional. Em alguns casos, é de lá que tiram a fonte de renda para o sustento de suas famílias. São vários
os casos noticiados pela mídia na qual o esporte é capaz de mudar as histórias de jovens no Brasil.

Atraído por um mundo do qual já gostava e conhecia – o da leitura e das histórias em quadrinhos-, ele
passou a conhecer outro universo, do qual também aprendeu a gostar. “De agora em diante, vou saber
tudo sobre futebol”, decidiu o garoto, sempre munido de seu inseparável manual. Naquele mesmo ano,
o time de seu pai (que também sempre foi o dele, mesmo quando não gostava de esporte) ganhou um
campeonato depois de mais de 20 anos, causando verdadeira comoção em sua casa, na cidade, no estado
e no próprio país. Isso o ajudou a transformar definitivamente seu interesse pelo esporte em verdadeira
paixão (UNZELTE, 2009, p. 3).

O jornalismo esportivo é uma especialização do campo jornalístico. A editoria tem profissionais
apaixonados pelo o que fazem, não que os outros não sejam apaixonados pela sua profissão. No entanto,
o jornalista que trabalha com esportes traz, em sua maioria, um envolvimento sentimental – uns de paixão,
outros de amor – que o acompanham desde cedo. O envolvimento por um time, por uma modalidade ou
simplesmente pelo esporte. Falar sobre esporte não foi uma escolha ao acaso neste artigo. Foi justamente por
esse envolvimento sentimental entre jornalismo e esporte. Apesar disso, o jornalismo esportivo tem que ser
trabalhado – antes de tudo – como jornalismo.

A produção de uma matéria esportiva, portanto, passa pelos mesmos processos que uma matéria de
qualquer outra editoria, os quais detalharemos a seguir: pauta, apuração e redação. Foi na faculdade que
o garoto que gostava de esportes [...] começou a perceber isso. Lá ele teve contato pela primeira vez
com uma palavra que, descobriria depois, que é absolutamente fundamental para o bom exercício do
jornalismo: pauta (UNZELTE, 2009, p.17).

É na pauta que inicia o processo de produção jornalística. É necessário que no jornalismo esportivo esta
pauta consiga abranger as modalidades esportivas. Não é segredo que o futebol é a preferência da população
brasileira, segundo pesquisa realizada pelo Diário Lance4 em 2010, quando 79% da população praticava e
consumia futebol. Quando nos concentramos na nossa região Norte, especificamente em Belém do Pará, cidade
com 405 anos, temos os dois times do Estado, Remo e Paysandu, que conquistam suas torcidas. Mesmo que
pareça que as outras modalidades esportivas – basquete, voleibol, artes marciais, natação, atletismo, além de
outros – não sejam frequentes na mídia impressa paraense, eventos esportivos como as Olimpíadas5 chamam
a atenção do leitor.
Este artigo é parte do Trabalho de Conclusão de Curso em Jornalismo6. O objetivo deste foi analisar o
comportamento dos principais jornais impressos do Estado do Pará, em especial nos seus cadernos esportivos,
observando a forma e o espaço concedidos aos esportes alternativos na nossa região, principalmente na capital
4 Diário Lance: Lance! é um jornal esportivo brasileiro publicado pela Areté Editorial. Sediado na cidade
do Rio de Janeiro, tem versões regionais para outros estados, e com isso, alcance nacional.
5 Olimpíadas ou Jogos Olímpicos são competições de diferentes modalidades esportivas que são realizadas a cada quatro anos,
onde participam atletas de todos os continentes do mundo.

6 Defendido ao final de 2019 na Faculdade de Estudos Avançados do Pará (Feapa), sediada em Belém (PA).
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paraense, Belém. A análise foi realizada durante todo ano de 2017 nos jornais Diário do Pará e O Liberal,
relacionando os dados colhidos com a análise e entrevistas com os profissionais dos jornais analisados para,
assim, tentar compreender o espaço dado aos esportes alternativos.
A princípio, o jornal O Liberal era o único escolhido para análise, porém decidimos ampliar ao jornal
Diário do Pará a fim de empreender acervo de volume quantitativo de dados, inclusive comparativo. Ambos
abriram espaço em seus cadernos esportivos, principalmente, aos times dos clubes de Remo e Paysandu e os
outros que disputam o Campeonato de Futebol Estadual.
Decidimos, assim, fazer uma análise das edições veiculadas nos cadernos esportivos dos jornais O
Liberal e Diário do Pará durante 2017. O ano foi escolhido devido a circunstância de redução no quadro dos
profissionais do jornal O Liberal, que deslocou os repórteres da editoria para a cobertura jornalística de Remo
e Paysandu. Em tese, apenas essa política organização e decisão editorial impactariam na cobertura das demais
modalidades, haja vista que, anteriormente, a editoria tinha jornalistas setorizados em outras modalidades,
como foi o caso dos esportes amadores. Durante a pesquisa, foram entrevistados editores e repórteres de
ambos os cadernos esportivos.
O jornalismo esportivo é, antes de tudo, jornalismo, e, é uma editoria especializada assim como as
demais – economia, cultura, política, entre outras. Trabalha com apuração, informação, personagens, histórias.
A editoria esportiva tem um público fiel e crítico, que tem preferências por textos, imagens e quer ouvir o
jornalista falando – em especial bem – sobre seu time, e gera uma insatisfação no público quando isso não
acontece. Assim como o jornalismo em geral, o esporte também se trabalha com os gêneros jornalísticos
da notícia7, da reportagem8, da nota9, da entrevista e, em especial da crônica, característica de jornalismo
especializados.
A crônica tem a capacidade de dar tom ficcional e romântico a um fato baseado na realidade. A emoção
com que os grandes cronistas escreviam era aderente ao futebol, esporte que sempre despertou os mais variados
sentimentos naqueles que o acompanham de perto. Os cronistas conseguiram trazer a emoção dos campos para
os jornais que dão a seus textos uma enorme popularidade entre os apaixonados por futebol. Pode-se dizer que
as crônicas, como as Nelson Rodrigues10, contribuíram para o crescimento dessa paixão.
Segundo Coelho (2004), o esporte ganhou espaço pela primeira vez nos jornais no século XX. Havia
páginas de divulgação esportiva no jornal Fanfulla, que não era considerado periódico nem para elites. Atingia
um público cada vez maior em São Paulo, em sua maioria os italianos, que foram, de forma indireta, em uma
das edições, convidados a fundar um clube de futebol. Assim, nasceu o Palestra Itália, que, atualmente, é o
Palmeiras.
Ainda não era o que conhecemos hoje por jornalismo esportivo, com um caderno específico dedicado
ao esporte. Eram relatos, páginas de divulgação esportiva dentro do jornal. Porém, é graças ao Fanfulla que
sabemos informações sobre o primeiro jogo do Palestra, do Corinthians, do Santos e outras informações
históricas, como o surgimento do futebol no Flamengo, a primeira cesta no Brasil e o primeiro saque. Tudo
isso foi registrado nas páginas desse jornal, que é consultado por acadêmicos e pesquisadores até hoje.
O jornalismo passou a ser especializado dentro do contexto da globalização mundial. Dentro desse
quadro em que a sociedade ficou bombardeada com várias informações ao mesmo tempo, houve a necessidade
de os veículos midiáticos descobrirem uma nova forma de divulgar essas informações, levando em conta que
o público fugiu do contexto de hegemonia. Agora, uma segmentação do público passou a ser notada.
Atendendo à necessidade de segmentação do público surgiu, então, a especialização no jornalismo
esportivo, que é consumido principalmente pelo futebol, com um caderno dedicado a ele. No entanto, o
jornalismo esportivo não é só futebol. Percebemos que nos jornais O Liberal e Diário do Pará, os esportes
alternativos têm espaço diferenciado dentro de seus cadernos de esporte. Por isso, resolvemos realizar um
7 A notícia se caracteriza pela divulgação de um fato de teor jornalística, com apuração e checagem.
8 A reportagem é concebida como uma notícia ampliada, com entrevistas de diversas fontes, sob os vários
ângulos do gancho (assunto) da matéria (Jargão jornalístico para notícia ou reportagem).
9 A nota é caracterizada como uma informação jornalística curta sem aprofundamento.
10 Nelson Rodrigues (1912-1980) foi um escritor, jornalista e dramaturgo brasileiro. Revolucionou o teatro, com as peças,

“Vestido de Noiva”, “Boca de Ouro”, “A Falecida”, “Toda Nudez Será Castigada”, entre outras. Em 1936, seu irmão Mário Filho,
cronista esportivo, se torna sócio do Jornal dos Sports, do qual Nelson fazia contribuições sobre futebol. A partir de então, passou
a escrever para o Correio da Manhã, O Jornal, Última Hora, Manchete Esportiva e Jornal do Brasil.
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estudo para saber o(s) motivo(s) que leva(m) a isso.
Iniciamos a pesquisa a partir de uma busca no repositório da Universidade Federal do Pará (UFPA)
e dentro da nossa instituição, a Feapa, a fim de investigar os trabalhos desenvolvidos dentro da temática ou
que se aproximasse daquilo que queríamos desenvolver. Entretanto, a maioria dos trabalhos de pesquisas
envolvia futebol, como um influenciador na economia, no comportamento coletivo e, também, na história, o
que fundamentou ainda mais nossa escolha de tema e sua relevância.
Esse não é um problema apenas dos jornais impressos, como também dos programas de televisão.
Optamos por fazer esse estudo no jornal impresso, porque sempre observamos nas ruas da Região
Metropolitana de Belém alguém com o caderno de esporte nas mãos, buscando informações sobre seu time
ou sobre o mundo esportivo. Outro ponto importante é o interesse e o gosto por esporte que nos acompanha.
Somos simpatizantes pela editoria, em especial o futebol, mas as outras modalidades também nos fascinam.
Entretanto, nos especializar na área esportiva, nos fez visualizar que mesmo o futebol sendo dominante, não
é o único a ser pautado.
Partindo do pressuposto que os cadernos esportivos dos jornais impressos escolhidos para a análise
abordam, preferencialmente, o futebol veio a escolha do tema. A partir disso, pretendemos compreender esta
hegemonia futebolística dentro dos cadernos esportivos e examinar a abordagem dada aos esportes alternativos
nos jornais paraense. Os objetivos da pesquisa são investigar as notícias de esportes alternativos ao futebol
nos jornais O Liberal e Diário do Pará. Com base nisso, faremos um levantamento das notícias sobre os
esportes alternativos, analisaremos a abordagem dada as notícias sobre esses esportes e vamos compreender o
agendamento das notícias e sua repercussão.

DETALHAMENTO ANALÍTICO

		 Neste tópico, descrevemos o processo metodológico que auxiliou o desenvolvimento da pesquisa com
abordagens e técnicas utilizadas. É importante o uso dos métodos de pesquisas para que todo o processo de
desenvolvimento fique claro aos que consulta a nossa pesquisa. “A especificação da metodologia da pesquisa
é a que abrange maior número de itens, pois responde, a um só tempo, às questões como? com quê? onde?
quanto?” (LAKATOS, 2009, p. 109).
		
Utilizamos, a princípio, a pesquisa exploratória (LAKATOS, 2002) para nos familiarizarmos com tema
e ela continuou sendo utilizada, pois buscamos entender os motivos do espaço dado aos esportes alternativos
dentro dos cadernos esportivos dos jornais analisados (O Liberal e Diário do Pará), se são por motivos
econômicos, sociais ou linha editorial. Dessa forma, por meio de leituras de livros de autores como Coelho
(2004), Unzelte (2009), Pena (2005), assim como jornais e sites, procuramos entender e nos familiarizar com
o nosso tema, o que caracteriza também o que chamamos de pesquisa bibliográfica, procedimento obrigatório
em todo trabalho de pesquisa, pois sempre haverá o processo de pesquisa e leitura e isso vai perdurar até o fim
do estudo. A pesquisa bibliográfica foi essencial em nossa pesquisa já que analisamos as matérias esportivas
dos jornais impressos O Liberal e Diário do Pará.

A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda bibliografia já tornada pública em
relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas,
monografias, teses, material cartográfico etc.,[...] Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato
direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto, inclusive conferências
seguidas de debates que tenham sido transcritos por alguma, quer publicadas quer gravadas (LAKATOS,
2002, p. 71).

Também utilizamos a pesquisa descritiva com estudo documental, pois foi feita uma coleta de dados,
observação e análise para entender e descobrir o porquê do espaço destinado aos esportes alternativos nos
cadernos esportivos dos jornais é diferenciado. Para isso, foi feito um levantamento de dados das edições do
ano de 2017 dos jornais. Para este levantamento, utilizamos uma planilha com os seguintes categorias: nome
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do jornal analisado; ano; mês; dia; se a notícia sobre esportes alternativos aparecia na página par ou ímpar; a
modalidade esportiva que aparecia na edição; o formato de publicação em notas ou matérias; o título; subtítulo;
a abordagem se foi factual, fria ou registro; o gancho/foco das notas ou matérias; um texto que evidenciasse o
gancho; fonte, personagem e citados na notícia; se havia fotografia ou não; e se falava de algum campeonato,
sejam locais ou nacionais.
A partir da pesquisa descritiva, estudamos e analisamos como foram noticiados os esportes alternativos
e espaço destinado nos cadernos esportivos durante todo este período.

Consistem em investigações de pesquisa empírica cuja principal finalidade é o delineamento ou análise
das características de fatos ou fenômenos, a avaliação de programas, ou isolamento de variáveis
principais ou chave. Qualquer um desses estudos pode utilizar métodos formais, que se aproximam dos
projetos experimentais, caracterizados pela precisão e controle estatísticos, com a finalidade de fornecer
dados para verificação de hipóteses (LAKATOS, 2002, p.84).

Com relação ao estudo documental, conhecido também como pesquisa documental, Lakatos diz o seguinte:

A característica da pesquisa documental é que a coleta de dados está restrita a documentos, escrito ou
não, constituindo o que se denomina de fontes primárias. Estas podem ser recolhidas no momento em
que o fato ou fenômeno ocorre, ou depois (LAKATOS, 2002, p.62).

Como analisamos as edições dos jornais impressos O Liberal e Diário do Pará, a pesquisa documental
foi essencial, pois analisamos o fato de os esportes alternativos possuírem espaço diferenciado dentro dos
cadernos de esporte e, para isso, realizamos um estudo das edições dos cadernos esportivos dos jornais, o que
caracteriza a pesquisa documental.
Além das pesquisas exploratória, bibliográfica, descritiva e documental, entrevistas foram feitas
para compreender o fato com relação ao espaço diferenciado dado aos esportes alternativos. As entrevistas
serviram para coleta de dados não documentados a fim de obter respostas não sanadas durante os demais
procedimentos. Foram feitas entrevistas semiestruturada, com roteiro de perguntas específicas para esclarecer
algumas dúvidas sobre o objeto em questão.

A entrevista é encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de
determinado assunto, mediante uma conversação de natureza profissional. É um procedimento utilizado
na investigação social, para coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou no tratamento de um
problema social (LAKATOS, 2002, p. 92).

Foram entrevistados os profissionais das duas redações dos jornais do Pará, sediadas em Belém, em
2019. No Diário do Pará, entrevistamos o editor do caderno esportivo Luiz Octávio Lucas e os repórteres
Matheus Miranda e Manoel Alves. Octávio trabalha no jornal há cinco anos, foi repórter no caderno esportivo
por dois anos e depois se tornou editor do caderno. Matheus Miranda entrou no jornal em 2014 como estagiário.
Em 2017 foi contratado para ser repórter do caderno esportivo e atuava como repórter setorista do time do
clube do Remo. Manoel Alves trabalha no jornal há vinte anos. As entrevistas foram feitas por chamada de
vídeo via WhatsApp11 devido a não disponibilidade de horário dos entrevistados para um encontro presencial.
Em O Liberal, entrevistamos, também em 2019, os repórteres Andreia Espírito Santo e Braz Chucre.
Andreia trabalha no jornal há 10 anos, começou como estagiária no caderno de Polícia, depois foi para Cidades
e há quatro anos cobre esportes. Braz Chucre trabalha com esporte amador no jornal há 28 anos. A entrevista
com Andreia foi feita na biblioteca da Feapa em função da proximidade com a sua residência. A entrevista com
11 WhatsApp é um aplicativo de troca de mensagens e comunicação em áudio e vídeo pela internet,
disponível para smartphones.
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Braz Chucre ocorreu na redação de O Liberal por causa da sua disponibilidade.
A pesquisa abrange as naturezas quantitativa e qualitativa, pois articula conceitos e ideias desenvolvidos
pelos entrevistados, assim como os dados quantitativos de matérias publicadas sobre esporte alternativo, a
frequência, a abordagem e o espaço nos cadernos esportivos.
Para análise deste objeto, optamos pela abordagem teórica desenvolvida por Maxwell McCombs e
Donald Shaw, que tratam da Teoria do Agendamento ou Agenda Setting. A teoria do Agenda Setting surgiu
no começo da década de 1970, mas foi pensada antecipadamente por Walter Lippman, no livro Opinião
Pública, que foi publicado em 1922. A partir dos trabalhos de McCombs e Donald Shaw, o estudo sobre esta
teoria ganha outra direção. Desde, então, passou-se a estudar como a Teoria do Agendamento influenciava no
processo cognitivo das pessoas, de como as pessoas apreendem as informações e formam seu conhecimento
sobre o mundo.
Essa teoria nos ajuda a compreender o nosso objeto de estudo. Quando os cadernos esportivos dos
jornais O Liberal e Diário do Pará dão preferência de espaço a uma modalidade em específico – o futebol –
, acabam agendando a população a ter acesso a esse esporte com frequência e os tratam com prevalência,
limitando o acesso às informações de outras modalidades e suas conversas são pautadas pelo futebol.
De acordo com Pena (2005), a conversa das pessoas, de certa forma, recebe influência da mídia, por
meio de suas diretrizes e cultura organizacionais e de critérios de noticiabilidade. Isso nos leva a tentar entender
a política organizacional dos jornais em seu comportamento e linha editoriais e o funcionamento do processo
produtivo das notícias, pois podem afetar diretamente as pautas do jornal. Tentando, assim, explicar por que
há este agendamento das pautas futebolísticas.
Relacionamos nossa pesquisa também com as Teorias do Espelho e Newsmaking. A primeira trabalha
com o jornalismo como um reflexo da realidade e, a segunda, com os valores-notícias sobre a determinação do
que é notícia e o que não é. Enquanto a Teoria do Espelho diz que o jornalismo reflete a realidade, a Teoria do
Newsmaking diz que o jornalismo ajuda a construir essa realidade, não apenas a refletindo.

A perspectiva da Teoria do Newsmaking é construtiva e rejeita claramente a Teoria do Espelho. Mas
isso não significa considerar as notícias ficcionais, sem correspondência com a realidade exterior. Na
verdade, o método construtivista apenas enfatiza o caráter convencional das notícias, admitindo que elas
informam e têm referência na realidade. Entretanto, também ajudam a construir essa mesma realidade e
possuem uma lógica interna de constituição que influencia todo processo de construção (PENA, 2005,
p. 129).

O que relacionamos com a resposta de alguns dos profissionais dos jornais entrevistados. Eles relataram
que o caderno de esporte do jornal pauta mais de futebol, pois é o que o leitor gosta, então, eles atendem à
demanda do público, ou seja, refletem a realidade, no alinhamento à Teoria do Espelho. Quando o jornal
escolhe pautar o futebol em detrimento das outras modalidades no caderno esportivo, o impresso define o que
é e o que deve ser notícia. Quando exclui pautas sobre as outras modalidades, não as definem como notícia.
Essa escolha e não-escolha afetam na construção da realidade, que a Teoria do Newsmaking aborda, pois
quando se fala mais sobre futebol ajuda na construção de uma realidade.
Além de Pena (2005), consultamos também as obras de Coelho (2004) e Unzelte (2009), os quais nos
ajudaram a compreender a história do jornalismo esportivo e a postura que o jornalista esportivo deve assumir,
o que ajudou no desenvolvimento da nossa pesquisa e proporcionou fundamentação teórica e histórica.
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DADOS DOS JORNAIS

Análise do Jornal Diário do Pará

O jornal Diário do Pará é de propriedade da família do político Jader Barbalho. Com circulação diária,
faz cobertura sobre política, esportes, negócios e notícias regionais, além de notícias nacionais e internacionais.
Abrange a região de Belém e mais 100 municípios. A primeira edição do Diário do Pará circulou no dia 22
de agosto de 1982. O jornalista Laércio Barbalho foi o líder e mentor do projeto, sob duas bases políticas, de
redemocratização do país e a eleição de Jader Barbalho ao Governo do Estado à época.
Após a realização da análise do caderno esportivo do jornal Diário do Pará, destacamos alguns pontos,
usando o mês de agosto como referência por possuir melhor consistência de dados, porém, o comportamento
do jornal foi verificado durante todo o ano de 2017 e segue a mesma tendência do mês de agosto, com notícias
sobre esporte alternativo regional em sua maioria no formato de notas. As matérias são relacionadas em
nível nacional. O esporte alternativo regional só ganha matéria quando há alguma conquista ou destaque em
competições nacionais.
Em sua maioria, as informações sobre os esportes alternativos no Pará publicadas no jornal são
apenas em formato de notas, com pouco aprofundamento. As notas geralmente fazem um registro, com dados
pontuais sobre o jogo, como a hora e o local. Não contam as histórias dos atletas e seus preparativos para
as competições. Matérias, no formato de texto longo como reportagem ou notícia, com relação ao esporte
alternativo regional, só aparecem quando há uma conquista de nível nacional de algum atleta ou participação
em competições nacionais.
Em nível nacional, há destaque para o automobilismo e artes marciais, em especial o UFC12. Geralmente,
são matérias acompanhadas de fotos, envolvendo algum competidor. Durante o mês de agosto, cinco matérias
envolveram automobilismo. As artes marciais foram encontradas nos dias, 1, 22, 26, 27 e 28 de agosto.
Com relação às matérias relacionadas aos esportes alternativos da região, elas aparecem em sete
edições de agosto, nos dias 1, 8, 9, 17, 24, 25 e 29. A exceção das matérias ocorre nos dias 8 e 29, que
abordam o domínio dos atletas do Clube do Remo na 8ª Corrida do Engenheiro no Parque Estadual do Utinga
e a realização da I Copa Amazônia de Remo, respectivamente. As demais matérias exibem a conquista e
destaques paraenses em competições nacionais.
Vejamos os exemplos. A matéria do dia 9 destaca a postura dos judocas paraenses no Campeonato
brasileiro de judô sub-13. No dia 17, traz a participação da Seleção Paraense de Futsal sub-17 no Campeonato
Brasileiro da categoria. No dia 24, a festa realizada em Bragança, cidade do interior do estado, para receber os
campeões do Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu. A edição do dia 25 traz duas matérias, judô e karatê. No judô,
o destaque é para a participação de judocas paraenses na competição nacional Copa Campos Judô. No karatê,
as duas medalhas de ouro conquistadas pelo paraense José Pereira no IX Pan-americano de Shotokan Karatê
Internacional Federation são o tema da matéria.
As matérias são relevantes e se encaixam nos critérios de noticiabilidade do jornalismo, no entanto, antes
que esses atletas alcancem bons resultados, há toda uma preparação e dedicação que são poucos noticiados.
Assim como no futebol, há os treinos os quais geralmente são noticiados. Jogadores de basquete, voleibol e
handebol e atletas de natação e judô também se preparam, mas não é divulgado com a mesma frequência.
No Diário do Pará, as notícias sobre os esportes alternativos da região sempre aparecem em uma coluna
nomeada Esporte Amador, de Manoel Alves, dividida, geralmente, em três ou quatro notas. Informações sobre
os campeonatos, jogos e as vitórias são encontradas nessa coluna. Não há uma página fixa. Às vezes, são
encontradas nas páginas 3, 5, 8,10 ou 12 do caderno. A coluna não aparece quando existem matérias sobre
esportes alternativos.
12 UFC é a sigla de Ultimate Fighting Championship, uma organização americana de artes marciais mistas,
também conhecida por MMA (Mixed Martial Arts). As lutas deste campeonato envolvem uma mistura de
estilos, como o Jiu-Jitsu, Boxe, Wrestling, Muay Thay, Karatê e outras.
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Ainda no mês de agosto, a coluna sobre esportes alternativos de Manoel Alves não é publicada em
nove edições. Em vez disso, há matérias já exemplificadas acima. Nos dias 2, 10, 11, 18, 23 e 30, os esportes
alternativos aparecem apenas em formato de notas na coluna Esporte Amador, de Manoel Alves. Em sete
edições, matérias e notas sobre esportes alternativos aparecem no caderno de esporte apenas na edição do
dia 28. No mês de agosto, em seis edições, apenas a coluna Esporte Amador aborda os esportes alternativos.
Mesmo tendo em foco no mês de agosto, o jornal segue esse padrão nos demais meses do ano. Não há uma
alteração no comportamento editorial, mesmo quando os calendários futebolísticos estão chegando ou chegam
ao fim.
Durante todo ano de 2017, foram abordadas 28 modalidades esportivas alternativas ao futebol, fora os
chamados Jogos Abertos, Jogos Estudantis Paraense (Jeps), Jogos da Juventude e Jogos Olímpicos. Os três
primeiros são jogos escolares que envolvem diversas modalidades esportivas, basquete, handebol e xadrez,
por exemplo. Com relação às matérias, automobilismo é o destaque em 29 edições durante todo ano, Em
segundo lugar, aparece basquete com 27 matérias publicadas e, em terceiro, o UFC com 18 matérias.  
Já nas notas, o futsal é o predominante com 45 notas. Em segundo lugar, aparece o basquete com
28 notas, seguido de voleibol com 24 notas. Handebol (19), judô (18), remo (14), boxe (13), ginástica (12)
e ciclismo (10) são as modalidades que aparecem com bastante frequência também dentre as notas. Apesar
de 28 modalidades abordadas, algumas não passam de uma matéria publicadas em todo ano, a exemplo do
ciclismo, da ginástica e do handebol. Nas notas, o número é crescente, porém, fica na faixa de quatro a cinco
notas, como é o caso das notas relacionadas a atletismo (4), hipismo (4), jiu-jitsu (5) e tênis (5).
Como já mencionado anteriormente, a maioria das informações sobre os esportes alternativos regional
aparece em formato de notas. Nós exemplificamos o mês de agosto por ser o mês mais completo em relação
às informações sobre esporte alternativo. Para melhor compreensão e visualização, segue a Tabela 1 com as
modalidades e número de matérias e notas:

Tabela 1: Matérias e notas do caderno de esporte do Diário do Pará

MODALIDADES

NOTAS

MATÉRIAS

AUTOMOBILISMO
ATLETISMO
BASQUETE
BOXE
BOCHA
CICLISMO
CAPOEIRA
CANOAGEM
DUATLHON

5
4
28
13
2
10
0
0
1

29
5
27
2
0
1
1
1
0

ESPORTES AQUÁTICOS

7

1

FUTSAL

45

3

FUTEBOL AMERICANO

1

4

FREESTYLE
GINÁSTICA
HANDEBOL
HIPISMO
JUDÔ
JIU-JITSU

0
12
19
4
18
5

1
1
1
1
6
1
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KART
KARATÊ
NATAÇÃO
REMO
SURFE
TRIATLHON
TÊNIS
TAEKWONDO
VOLEIBOL
UFC

1
0
14
14
0
7
5
1
24
3

0
1
4
1
2
1
7
1
5
18

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019.

Na tabela acima, não constam as notas e matérias sobre Jeps, Jogos Abertos, Jogos da Juventude e
Jogos Olímpicos. Este último é o único que aparece com matérias no caderno esportivo do jornal Diário do
Pará. São oito no total. As demais, que são jogos escolares de diversas modalidades, aparecem apenas em
formato de notas: Jeps (3), Jogos Abertos (1) e Jogos da Juventude (1).
A predominância futebolística é notória dentro do caderno esportivo do jornal analisado. Pena
(2005) destaca questões sobre a produção de notícias, os efeitos gerados e a influência do comportamento na
sociedade. Pena (2005) afirma, também, que da mesma forma que a notícia influencia o comportamento social,
a sociedade também influencia a produção de notícias. “[...] Mas também influenciam a própria produção da
notícia, em um movimento retroativo de repercussão” (PENA, 2005, p.18).
É provável que o jornal – com seu enfoque no futebol – agende o comportamento da população regional
em buscar apenas o futebol, em especial entre Remo e Paysandu. Ou ainda essa sociedade busca apenas o
futebol e isso faz com que o jornal destaque somente essa modalidade. São tensões que guiaram esta pesquisa.
Para o cruzamento de dados, a fim de solucionar a problemática desta pesquisa, começamos com
alguns pontos da entrevista com Luiz Octávio, editor do caderno esportivo Bola, do jornal Diário do Pará.
Antes, uma breve explicação da divisão de trabalho no do caderno esportivo, de acordo com informações do
entrevistado. São três repórteres. Um repórter cobre outros clubes que não sejam Remo e Paysandu e fica
responsável também pelos esportes amadores/alternativos na região. Os outros dois repórteres são setorizados.
Um cobre o time do Remo e o outro o Paysandu. Além disso, o jornal é abastecido com material jornalístico
das agências Folha Press, da Folha de S. Paulo, e a agência O Globo, do grupo Globo.
Baseado na análise do jornal, que revela um espaço diferenciado aos esportes alternativos no caderno
esportivo, a entrevista com Luiz Octávio iniciou com o questionamento sobre qual o motivo desta redução do
espaço dado às outras modalidades esportivas. Octávio informou que os jornais estão sofrendo uma redução
nas páginas, devido à crescente do meio digital, o que influencia na forma que o leitor procura notícia e
informações, afetando diretamente no consumo dos jornais impressos. Octávio menciona também que a linha
editorial do caderno é futebolística, tanto que o nome do caderno é Bola. É uma escolha editorial o espaço
dado ao futebol, em especial a Remo e Paysandu, pois é o que gera mais lucro e é o que o público gosta,
segundo ele.

[...]Porque o futebol realmente é a paixão nacional, é o carro chefe, as pessoas “gostam mais” de futebol.
É o que a maioria gosta e a gente precisa vender jornal, então se a maioria é futebol e é apaixonada por
Remo e Paysandu, vocês podem reparar que nós temos umas páginas fixas de Remo e Paysandu todo
santo dia, porque é o que o leitor torce, prioritariamente pra Remo e Paysandu [...] (Luiz Octávio, editor
do Bola, 38 anos).

                                                
Ouvimos também o repórter Matheus Miranda. Ele entrou no jornal em 2014 como estagiário. Em
2017, foi contratado para ser repórter do caderno esportivo. É repórter setorista do time do clube do Remo.
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A declaração de Matheus, quando lhe foi feito o mesmo questionamento, se assemelha a de Octávio. Ele diz
que notícias sobre os times regionais de Remo e Paysandu são as mais procuradas pelo leitor, já que possuem
visibilidade maior sobre as outras modalidades. Sobre os esportes alternativos, ele diz o seguinte:

[...] no caso de não ter tanta repercussão quanto o futebol, por exemplo eu atribuo ao forte apelo
das torcidas ( Remo e Paysandu), o que faz vender mesmo, o que faz repercutir é notícia de Remo e
Paysandu, não que os outros esportes não interessam, o problema é que tem uma diferença, o interesse
o consumo vai em cima disso (Remo e Paysandu) (Matheus Miranda, repórter do Bola, 24 anos).

Pena (2005) explica que a Teoria do Espelho foi formulada como percurso metodológico, ainda no
século XIX, para entender como as notícias são. Sua fundamentação é que o jornalismo reflete a realidade,
ou seja, as notícias são construídas em conformidade com a realidade. Ao analisar os relatos dos profissionais
do Diário do Pará, Matheus Miranda e Luiz Octávio, que afirmam que Remo e Paysandu são o que o público
gosta e quer consumir, podendo assim dizer que o jornal reflete a realidade, essas declarações se conectam
à Teoria do Espelho. “Por essa teoria, o jornalista é um mediador, desinteressado, cuja missão é observar a
realidade e emitir um relato equilibrado e honesto sobre suas observações, com cuidado de não apresentar
opiniões pessoais” (PENA, 2005, p. 125).
De fato, o jornalismo trabalha com a realidade, pessoas e histórias. No entanto, o profissional dessa
área atua diretamente na construção dessa realidade, não somente a reflete.

[...]o jornalismo, a simples argumentação de que a linguagem neutra é impossível já bastaria para
refutar a teoria do espelho, pois não há como transmitir o significado direto (sem mediação) dos
acontecimentos. Além disso, as notícias ajudam a construir a própria realidade, o que inviabiliza a
existência de um simples reflexo do real (PENA, 2005, p. 128).

A percepção deles com relação ao consumo de notícias no âmbito esportivo não é algo que foge à
realidade, pois o futebol realmente possui grande apelo junto ao público, porém esta percepção pode estar
atrelada a sua rotina de trabalho e/ou ao comportamento das editorias. Ou seja, “[...] os próprios jornalistas
estruturam representações do que supõem ser a realidade no interior de suas rotinas produtivas e dos limites
dos próprios veículos de informação” (PENA, 2005, p, 128).
O fato de o jornal vender mais quando se fala sobre a dupla de times de Remo e Paysandu, como
afirmaram os jornalistas Matheus Miranda e Luiz Octávio, pode gerar a percepção de que é isso que o leitor
gosta de consumir. Isso pode ser reflexo de uma rotina de produção que exige rapidez e lucro, ou seja, futebol
é o que vende, é o que o povo gosta, então vamos falar sobre futebol. Mais uma vez, sabemos que o futebol
possui um grande público, porém quem garante que esse público não se interessa por outras modalidades, se
estas pouco são divulgadas?
Como mediador dos fatos dessa realidade, o jornalista ao fazer notícia, dentro de uma linha editorial,
afeta o comportamento do público de alguma maneira e a sua percepção dos fatos, na construção de opiniões,
nos hábitos, nas conversas e relacionamentos. A forma como os esportes alternativos é noticiado, a abordagem,
os critérios que são utilizados para noticiá-los interferem no conhecimento adquirido pelo público sobre essas
modalidades, pois o jornalismo também é didático e pedagógico. Ao consumir informações/notícia, o leitor
aumenta sua bagagem cognitiva e, se as outras modalidades pouco são noticiadas, o conhecimento sobre tais
modalidades não será tão grande:

Não adquirindo o estatuto de notícia, permanece simplesmente um acontecimento que se perde entre a
‘matéria-prima’ que o órgão de informação não consegue transformar e que, por conseguinte, não irá
fazer parte dos conhecimentos do mundo adquiridos pelo público através das comunicações de massa
(WOLF, 2006, p.190).
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Com base na análise realizada, as modalidades que possuem maior destaque dentro do caderno esportivo
do Diário do Pará são automobilismo, basquete e UFC. Sobre esse, Luiz Octávio diz que esses esportes têm
bastante apelo do público e as matérias sobre o UFC tem relação com o momento de Lyoto Machida, naquele
ano analisado.

UFC e Fórmula 1 são esportes que tem bastante apelo popular. Em 2017, o Lyoto Machida estava em
alta no UFC e é um cara aqui do Pará que gera interesse local (Luiz Octávio, editor do Bola, 38 anos).

O ano de 2017 marcou a volta de Lyoto Machida aos octógonos do UFC em uma luta contra o americano
Derek, no UFC São Paulo. A matéria está na edição do dia 27 de outubro. Outra matéria sobre Lyoto aparece
na edição do dia 3 de novembro, no qual o atleta agradece o apoio da torcida mesmo não tendo êxito na luta.
As matérias sobre UFC abordam, também, o UFC em Belém. Com exceção dessas regionais, as demais
envolvendo esta modalidade são a nível nacional.
Luiz Octávio diz que as matérias sobre essas modalidades - automobilismo e UFC - em sua grande
maioria são nacionais, porque são fornecidas pelas agências de notícias as quais o jornal tem contrato de
assinatura, como Folha Press e O Globo. Quando o jornal necessita de um material diferenciado que envolve
algum atleta paraense em competições nacionais de grande repercussão, o terceiro repórter do jornal, Tylon
Maués, jornalista não setorizado em Remo e Paysandu, é acionando para produzir este material. Durante a
análise, houve a percepção desse destaque dado aos esportes alternativos da região quando estes apareciam
em competições nacionais.
Podemos associar este comportamento à Teoria do Newsmaking, que aborda os critérios de
noticiabilidade, quando um veículo determina, conforme a decisão editorial e seu processo produtivo, o que é
notícia e o que não é.

Pode também dizer-se que a noticiabilidade corresponde ao conjunto de critérios, operações e
instrumentos com os quais os órgãos de informação enfrentam a tarefa de escolher, quotidianamente, de
entre um número imprevisível e indefinido de factos, uma quantidade finita e tendencialmente estável
de notícias (WOLF, 2006, p. 190).

Quando o jornal determina seus valores-notícias, no qual acredita que o futebol é o importante a ser
noticiado, por sua abrangência e proximidade com o público, limita-se à matérias sem aprofundamento o
espaço aos esportes alternativos regionais, somente com registros dos jogos que irão ocorrer e seus resultados,
com destaque apenas quando há alguma conquista ou participação em competições nacionais. Pode-se dizer
que o veículo vive uma estabilidade de notícias ao pautar sempre o que lhe é mais cômodo, como notícia sobre
os times de futebol de Remo e Paysandu, por exemplo.
Notícias sobre o futebol estão sempre em evidência. Campeonatos ocorrem durante todo o ano. A
produção de notícias sobre esta modalidade vira uma rotina, que só não se torna tão monótona devido à dinâmica
dessa modalidade e às surpresas que cada partida de futebol traz. Falar sobre voleibol, por exemplo, exigiria
conhecimento de tal modalidade, das regras, como funciona uma partida, quais os critérios de pontuação,
assim como as informações sobre basquete, handebol, natação, etc. Isso tiraria o repórter da sua comodidade,
da sua rotina de cobertura de Remo e Paysandu.
Agora vamos aos relatos de Manoel Alves, repórter responsável pela cobertura dos esportes alternativos,
que é nomeado de esportes amadores. A coluna Esporte Amador, de Manoel Alves, repórter do Diário Pará,
apresenta notícias sobre os esportes alternativos. Nos pontos destacados na análise realizada, falamos sobre
o pouco aprofundamento dado a estes esportes, mesmo presentes quase que diariamente dentro da coluna. As
informações são básicas sobre o local do jogo, horário, times que vão enfrentar, classificação, e eleições em
alguma federação desses esportes.
A coluna existe há cerca de 20 anos. O objetivo é valorizar e popularizar o esporte amador, segundo
nos relatou Manoel Alves, responsável pela coluna. A ideia da coluna partiu da editoria do jornal e foi pensada
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para falar exclusivamente de esporte amador/alternativo.

A ideia é da própria editoria do Diário do Pará [...]. Quando comecei escrever o editor era o jornalista
Gerson Nogueira e a ideia era justamente falar, exclusivamente, de esporte amador (Manoel Alves,
repórter do Bola, 61 anos).

Sobre os esportes alternativos abordados com pouco aprofundamento, o entrevistado conta que busca
diversificar a coluna, por isso aborda um pouco de cada modalidade alternativa ao futebol. Quando ocorre de
alguma modalidade ter destaque, o próprio jornal se encarrega de fazer uma reportagem de uma maneira mais
aprofundada. Ele diz também que o espaço para coluna não é tão grande. Segundo Alves, isso influencia na
abordagem e no formato dados às modalidades.
Manoel Alves cita uma espécie de desorganização de algumas federações de esportes alternativos. Ele
conta que a falta de organização compromete a cobertura jornalística dessas modalidades, já que não há uma
regularidade no calendário das competições. Ele destacou que as federações de esportes alternativos mais
atuantes na região são a Federação de Futsal do Pará, a Federação Paraense de Vôlei, a Federação Paraense
de Basquete e a Federação Paraense de Judô. De acordo com o entrevistado, essas federações são as que
conseguem promover competições com regularidade e, assim, proporcionam um acervo de conteúdos que
podem ser noticiados.
No caderno esportivo, essas modalidades que tiveram suas federações citadas como as mais organizadas
são refletidas nas páginas do jornal. Futsal é a modalidade que aparece em primeiro lugar com 45 notas, vôlei
com 24 notas, basquete com 28 e judô com 18. Manoel Alves acredita que o futebol sempre vai prevalecer
pela facilidade com que as pessoas assimilam as regras e, também, por ser um esporte bastante praticado.
Entretanto, acredita que os esportes alternativos a ele podem conseguir uma projeção maior: “O futebol sempre
terá a prioridade de preferência no sentindo de torcedor. Agora, é claro que as outras modalidades esportivas
podem sim ganhar uma projeção um pouco mais do que tem no momento” (Manoel Alves, repórter do Bola,
61 anos).
Manoel Alves diz que a popularidade dos esportes alternativos ao futebol depende do momento que a
modalidade está vivendo:

[...] Por exemplo, quando a seleção brasileira de vôlei se destaca, conquista títulos, consegue se
sobressair a nível internacional, sempre cresce muito mais o número de pessoas que passam a praticar o
vôlei, o mesmo acontece com as outras modalidades” (Manoel Alves, repórter do Bola, 61 anos).

Questionado se a mídia pode ajudar nessa popularização, cedendo um espaço a esses esportes, Manoel
acredita que nesse caso o que realmente vai contar ainda é a performance de cada modalidade. Ele diz que as
pessoas se deixam influenciar por isso. Essa performance teria que manter-se ao longo dos anos para poder
conquistar a opinião pública e trazer adeptos. Ele diz que o futebol conseguiu seu espaço naturalmente, não
teria sido nada trabalhado ou planejado. Para Manoel, as pessoas não optam por algo só porque se está falando
muito sobre ele.

[..] Se a mídia influenciaria ou não, é muito relativo eu ainda acho que a performance ao longo dos anos
em uma determinada competição ajudaria muito, o espaço na mídia nem tanto porque as pessoas não
tomam decisões só porque está ouvindo muito falar sobre esta ou aquela modalidade[...] (Manoel Alves,
repórter do Bola, 61 anos).

No entanto, a mídia pode gerar opinião pública. O bom momento de um atleta olímpico conquista o
leitor, mas este momento só se tornará público quando divulgado. Falamos na introdução desta pesquisa que
trabalharíamos com a Teoria do Agendamento ou Agenda Setting, que é uma das teorias do jornalismo. Esta
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teoria fala justamente sobre a influência da mídia sob a opinião pública:

Em consequência da ação dos jornais, da televisão e dos outros meios de informação, o público sabe ou
ignora, presta atenção ou descura, realça ou negligência elementos específicos dos cenários públicos.
As pessoas têm tendência para incluir ou excluir dos seus próprios conhecimentos aquilo que os mass
media incluem ou excluem do seu próprio conteúdo [...] (SHAW, 1979, p. 96 apud WOLF, 2006, p.144).

Portanto, não podemos atribuir a popularidade dos esportes alternativos ao futebol apenas ao momento ou
a uma performance do atleta. Ao excluir ou ceder espaço mínimo a esses esportes, a mídia gera uma percepção
ao leitor que estes esportes não são tão importantes quanto o futebol. Quando o entrevistado menciona que
o futebol é uma modalidade que o público tem facilidade em aprender as regras, não é um fato consequente
apenas pelo momento do futebol vivido ao longo dos anos ou pela sua prática. A mídia ajudou na percepção e
aprendizado sobre essa modalidade, não apenas o momento vivido.
Em uma transmissão de uma partida de futebol, quando ocorre algo que viola as regras do futebol,
o fato é explicado. Um gol anulado por impedimento, por exemplo, é explicado por um comentarista de
arbitragem. Os aparatos tecnológicos traçam a linha do impedimento e a situação é explicada ao público. O
público adepto ao futebol não aprendeu sozinho as regras. Alguém explicou o que pode ocorrer com as outras
modalidades. O conceito de público homogêneo, que só tem preferência por futebol, precisa ser dissipado
dentro das editorias esportivas.
O pouco espaço concedido aos esportes alternativos no caderno esportivo é devido a sua linha editorial
que é futebolística, conforme nos informou Luiz Octávio, editor do caderno. Não é fornecido aprofundamento
às notícias desses esportes devido ao pouco espaço dado a eles e, ainda, por uma tentativa de diversificar
ao falar um pouco de cada modalidade, segundo Manoel Alves, repórter do caderno esportivo do jornal e
responsável da coluna sobre esportes amadores/alternativos.
O destaque ao automobilismo/Fórmula 1 e ao UFC, segundo Luiz Octávio, tem o apelo do público. O
UFC ocorre em função das agendas de lutas no ano analisado, como a de Lyoto Machida e as participações
de paraenses nas competições do ano. O que podemos destacar acima de tudo isso é um certo comodismo.
Como já mencionamos anteriormente, falar sobre futebol é mais cômodo. Incluir pautas sobre esportes
alternativos exigiria que os jornalistas deixassem essa zona de conforto e enfrentassem a imprevisibilidade
dos acontecimentos.

Análise do Jornal O Liberal

O jornal O Liberal foi lançado em 15 de novembro de 1946, no centro de Belém, cujo fundador foi Luiz
Geloas de Moura Carvalho. O Liberal circula em Belém e na maior parte do Estado do Pará. Foi adquirido
por Romulo Maiorana em 1966. Desde então passou a integrar o “Grupo Liberal”. O jornal tem mais 70 anos,
sendo mais de 50 deles como propriedade da família Maiorana, que, em 1993, publicou pela primeira vez fotos
coloridas.
Com relação a análise no caderno esportivo de O Liberal, usamos maio como referência por ser o
mês em que mais foram encontradas matérias de esportes alternativos. Treze modalidades diferentes foram
noticiadas naquele mês. São elas: automobilismo/Fórmula 1, vôlei de praia, tênis, basquete, ciclismo, artes
marciais, natação, atletismo, luta/UFC, vôlei, handebol, ginástica e judô. A maioria foi abordada com notas.
Algumas dessas modalidades não voltam a aparecer no jornal, como é o caso da natação, que só apareceu 2
vezes naquele ano de 2017.
O basquete apareceu com oito notas e uma matéria no mês de maio. Segundo o repórter Braz Chucre,
o basquete é um esporte quem vem crescendo na região, principalmente quando a dupla Remo e Paysandu
se enfrentam nas quadras. Em maio, a modalidade aparece nove vezes. Em geral, sobre os campeonatos e
partidas. O basquete adulto da região é o que tem mais foco. O jornal informa quando começa, como está a
competição, se existe algum time em destaque e o final da competição, porém não é com aprofundamento, sem
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detalhes de jogadores destaques, placar, detalhamento do jogo, essas notícias aparecem apenas em formato de
nota.
Outro fato que foi observado é o maior destaque ao automobilismo/Fórmula 1. A modalidade também
teve destaque em maio com seis matérias. Naquela ocasião, estava começando a disputa do Grande Prêmio
(GP) de Mônaco, no qual o piloto Felipe Massa tentava se recuperar e queria faturar o GP. Duas matérias em
homenagem ao Ayrton Senna saíram no jornal no início do mês. Essas matérias foram enviadas pela assessoria
de imprensa ao jornal local, que encaixam na hora da edição, assim nos foi explicado pelos repórteres do
caderno de esportes do jornal durante entrevista. Como podemos perceber, mesmo no mês em que mais se
encontram várias modalidades, o que mais se destaca é a Fórmula 1.
As outras modalidades que foram abordadas em maio pouco aparecem no resto do ano dentro do
jornal. Isso pode ocorrer pelo fato de que as federações são pouco organizadas e não seguem um calendário
como o futebol, que tem os seus campeonatos com datas iniciais e finais, no qual dá tempo de organizar e
preparar o time, fazendo com que a imprensa tenha essas informações e consiga acompanhá-las. Esse fato foi
constatado por profissionais do jornal que disseram sentir dificuldades em encontrar informações sobre essas
modalidades por falta de organização das federações.
Segundo Braz Chucre, um dos entrevistados de O Liberal, Belém já teve seu auge com o atletismo, mas
isso ficou esquecido. Isso foi atribuído pela falta de atletas, de interesse do público e, ainda, falta de organização
das federações. No ano de 2017, a modalidade apareceu 16 vezes, o que ainda é pouco, considerando que foi
analisado um ano de jornal. Outro fato é que nenhuma das notícias é regional.
Matérias de esportes alternativos e amadores foram encontradas no caderno-revista O Lance13,
encartado às segundas-feiras em O Liberal. E quase sempre não é regional. Nos meses de janeiro e maio estão
concentradas essas matérias, que aparecem mais em formato de notas e vem incluídas no caderno-revista, na
qual prevalecem notícias nacionais e poucas regionais aparecem.
No ano em que o jornal O Liberal foi analisado, algumas modalidades tiveram destaque. Vinte e quatro
modalidades de esportes alternativos foram encontradas em 2017 no jornal, divididos entre notas e matérias,
com o total de 143 matérias e 75 notas no ano. Com isso, percebe-se que o jornal O Liberal focou suas matérias
no futebol, principalmente no campeonato estadual. Quando o campeonato paraense acaba, o foco muda. As
notícias são dos campeonatos nacionais e internacionais. Sobre os esportes alternativos, as mais encontradas
são matérias de Fórmula 1, UFC, tênis e vôlei. O basquete aparece, mas tem destaque apenas em notas no
jornal. Percebemos que as outras modalidades, como atletismo, corrida, natação, ginastica, entre outras, pouco
são trabalhadas. Muitas delas aparecem apenas em notas e duas vezes no ano.
Os esportes alternativos do Estado pouco são noticiados e aparecem apenas com notas, e poucas
matérias. De forma geral, as notícias desses esportes aparecem quando O Lance vinha encartado no caderno
esportivo sempre às segundas-feiras. O caderno traz uma ou duas páginas apenas de esportes alternativos
dividido em notas e matérias, prevalecendo as notas e as de esportes variados. Não ocorre do mesmo jeito que
noticiam a Fórmula 1, na qual os Grandes Prêmios são sempre noticiados, com passo a passo da competição,
expectativa dos pilotos, carros, histórias curiosas de outras edições do campeonato, por exemplo. As outras
modalidades, como já citadas, aparecem em notas. Os campeonatos em disputa aparecem quando a equipe tem
conquista ou perda. As matérias são enviadas ao O Liberal prontas para publicação em O Lance. Isso pode
justificar o fato de que a maioria das matérias é nacional e não regional.
As matérias mais encontradas durante o ano pesquisado são de automobilismo/Fórmula 1. Elas
aparecem no jornal com detalhamento e com curiosidades sobre a competição. Foram 50 matérias e seis notas
no ano. Comparando aos outros esportes que quase não têm notícias, percebe-se que o jornal se aprofunda
no automobilismo, mas não podemos afirmar se existe uma preferência ou não do público em relação a essa
modalidade. A maioria das matérias sobre automobilismo já chega pronta e ajuda os repórteres e editores do
jornal O Liberal no fechamento do caderno de esportes. Essas matérias são enviadas por assessoria. Coelho
(2009) comenta que o jornalista que trabalha com outros esportes não é o mesmo que faz as matérias voltadas
para o futebol.
13 “O Lance” foi lançado no dia 25 de outubro de 1997. É um jornal esportivo brasileiro. Tem versões regionais para outros
estados, e com isso, alcance nacional. Atualmente o Lance! está presente não só nas bancas de jornais, mas também na
internet com conteúdo multimídia.
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Nas editorias de esporte, geralmente fica bem separada a equipe que se dedica ao futebol da que faz
outras modalidades. Não quer dizer que quem se dedica ao futebol não precise cobrir outro esporte.
Cobre, sempre que a ocasião exigir. Mas é mais clara a divisão nas outras modalidades. Quem faz
basquete também faz vôlei, atletismo, boxe, etc. Mesmo que se dedique com mais afinco a um só
esporte (COELHO 2009, p. 36).

É isso que ocorre na maioria das redações. Nos dois jornais em que fizemos a pesquisa, Diário do Pará
e O Liberal, constatamos que quem faz futebol não é o mesmo que cobre os esportes alternativos/amadores.
Outra modalidade bastante encontrada em O Liberal é o UFC com 27 matérias e quatro notas. Algumas
são regionais com os lutadores representantes do Pará, como o Lyoto Machida, que veio competir em Belém
na Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho), em dezembro de 2017. A matéria sobre a luta saiu no dia 15,
mas toda a preparação do atleta e da torcida foi noticiada no jornal.
O vôlei aparece com 17 matérias e oito notas. Durante o ano, as matérias eram divididas entre o vôlei
masculino e feminino. Em geral, tratavam do início da competição, troca de técnicos, vitórias e derrotas. A
Seleção Brasileira de vôlei feminino ficou em destaque, pois fez jogo em ginásio de Belém, fazendo do esporte
a pauta do jornal. Mesmo dessa forma, a modalidade ainda não tem muita visibilidade, pois os campeonatos
regionais de vôlei tiveram baixa divulgação.
O basquete foi também a modalidade mais encontrada no jornal, com 13 notas e seis matérias. É o
esporte que mais apresenta notícias regionais. Os campeonatos eram sempre noticiados mesmo que com notas,
informando como estava a competição e quando iria ocorrer o próximo jogo.
Já o tênis apareceu no jornal com 12 matérias e 13 notas, não sendo nenhuma regional. Isso pode
explicar o fato de as assessorias enviarem informações sobre a modalidade como matéria ou nota. Com essas
divulgações pouco chamativas, fica difícil atrair novos adeptos para as modalidades.
Natação é um esporte olímpico com frequência de campeonatos no Estado do Pará. Apesar disso, a
modalidade apareceu apenas com 3 matérias durante o ano de 2017 e nenhuma era regional. As matérias eram
sobre o nadador Cezar Cielo, que estava voltando a disputar medalha para o Brasil.
No final do ano, nenhum esporte alternativo é noticiado pelo jornal, fazendo com que o jornal concentre
suas pautas e matérias em preparação dos times paraenses para a disputa do campeonato paraense do ano
seguinte (2018). Para conseguirmos observar o que foi citado, organizamos os dados na Tabela 2, que demostra
todas as modalidades e quantidade de notas e matérias publicadas durante o ano de 2017.

Tabela 2: Matérias e notas do caderno de esporte do O Liberal

MODALIDADES
ARTES MACIAIS
ATLETISMO
BASQUETE
BOXE
CARATÊ
CANOAGEM
CICLISMO
CORRIDA
FÓRMULA 1
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NOTAS
0
7
13
2
0
2
1
1
6

1
9
6
3
2
2
1
3
50

GINASTICA
HANDEBOL
JIU-JITSU
JUDÔ
LUTA/UFC
MOTOCROSS
MOTOGP
NATAÇÃO
PAINTBALL
PARAOLIMPÍCO
STOCKCAR
TÊNIS
VÔLEI
VOLEI DE PRAIA

1
2
2
6
4
0
0
0
0
0
1
13
8
6

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019.

1
0
2
3
22
1
1
3
2
2
0
12
17
0

Após análise dos dados colhidos nas edições do O Liberal, as entrevistas com dois repórteres do jornal
O Liberal, Andreia Espírito Santo e Braz Chucre, do caderno de esportes, nos possibilitaram perceber que a
falta de notícias desses esportes se dá pelo fato de o futebol ser o esporte mais consumido pela população,
principalmente sobre os times de Remo e Paysandu, no qual é feita a setorização, com a destinação de um
repórter para cobertura de cada equipe. Eles fazem cobertura diária de treinos, preparação física e os bastidores.
O que não ocorre com os esportes alternativos. No ano em que foi escolhido para analisar, 2017, a redação
do jornal passava por uma mudança e a equipe de esportes ficou reduzida. Naquele período as matérias se
concentraram no futebol. Em resposta a isso, eles disseram que foi por esse motivo que os esportes alternativos
quase não apareceram no ano de 2017.

No momento pela redução de páginas. O Liberal, aos sábados e domingos, tinha oito páginas de
esportes e duas dedicadas ao esporte amador de modo geral, basquete, vôlei, futebol de salão, handebol,
natação” (Braz Chucre, 70 anos, repórter do caderno de esporte).

É mais uma questão de demanda, o que acaba vendendo é o futebol, e a equipe é reduzida. Mas a gente
tenta colocar os esportes amadores, mas o foco é o futebol. Em 2017, houve um corte na redação e
ficaram apenas 3 pessoas fazendo esporte” (Andreia Espírito Santo, 30 anos, repórter do caderno de
esporte).

                           
O jornal teve o seu número de folhas do caderno de esportes reduzida, fazendo com que as matérias
ficassem voltadas ao futebol, pois, segundo eles, é a modalidade que mais vende e os leitores precisam
diariamente de atualização dos dois clubes da capital.
Nas duas entrevistas, houve falas em que pudemos perceber que os repórteres buscam informações
sobre esportes alternativos e encontram uma certa dificuldade, pois a federação não dá o auxílio necessário
e, muitas vezes, os próprios atletas precisam buscar seu patrocínio, o que acaba atrapalhando o rendimento e
não conseguem seguir uma linha de treinamento, nem de competição. Isso faz com que a mídia não consiga
noticiar as competições por não ter uma continuidade, o que não ocorre com o futebol, que tem seu calendário
montado pela federação. Os jogos e campeonatos estão programados até o final do ano e, dificilmente, são
alterados, o que facilitam as notícias da mídia. Os clubes contam com esse calendário e conseguem se preparar
de forma correta:
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Falta organização, claro que, às vezes, falta a gente correr atrás, mas muitas vezes quando precisamos
de informações temos dificuldade de encontrar” (Andréia Espírito Santo, 30 anos, repórter do caderno
de esporte),

Depende do calendário, geralmente as federações dos esportes amadores não seguem um calendário,
não seguem uma linha de ação, muitas vezes eles desaparecem.” (Braz Chucre, 70 anos, repórter do
caderno de esportes),

Como podemos observar, os dois entrevistados comentaram que há uma dificuldade de cobrir esses
esportes por não ter uma divulgação por parte das federações, mas também assumem a circunstância de que
muitas vezes não correm atrás dessas informações.
Após isso, foi perguntado sobre o foco do jornal nas matérias de automobilismo/Fórmula 1, UFC,
tênis e vôlei, nas duas respostas, foi dito que o jornal se concentra nesses esportes, pois há um contrato com
agências de comunicação que enviam essas matérias prontas para o jornal, no qual os editores locais apenas
encaixam as matérias regionais. Fórmula 1, segundo eles, não há tanta preferência do público em relação a
essa modalidade. É mais por uma questão de contrato. Já as outras modalidades, o que destacaram foi UFC,
que está em alta, pois houve competições na região com lutadores locais, o que fazia com que o jornal sempre
publicasse matérias voltadas para esta modalidade.

O UFC agora com essa febre, tem muitos paraenses praticantes de UFC, então a gente dá essa ênfase
hoje, procura dar, porque é uma atração, liga a televisão é UFC, hoje é um esporte milionário (Braz
Chucre, 70 anos, repórter do caderno de esportes).

UFC acho que foi no ano que teve UFC em Belém, então teve muito esse contato, a assessora até os
dias de hoje manda pauta de algum paraense que vá lutar, acho tem um interesse do público também, até
por ter muito paraense envolvido” (Andréia Espírito Santo, 30 anos, repórter do caderno de esportes).

No caderno-revista O Lance, percebemos a concentração de matérias dos esportes alternativos, mas as
mesmas já vêm prontas. Essa é a explicação para que a maioria das matérias voltadas aos esportes alternativos
sejam nacionais e não regionais.
Assim conseguimos considerar que o jornal e as federações têm a grande responsabilidade de fazer
com que os esportes alternativos sejam mais veiculados dentro do jornal. As redações, indo cada vez mais
atrás das notícias, e, as federações, com a responsabilidade de se organizar para que se consigam ter um
prosseguimento das competições, melhorando a divulgação e dando, por consequência, ritmo aos atletas. Com
isso, a população que procura por esses outros esportes consegue se informar e acompanhar dos desdobramentos
das modalidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa teve por objetivo analisar a forma que a mídia impressa paraense aborda os esportes
alternativos, também chamados de esportes amadores. São considerados esportes amadores/alternativos as
modalidades alternativas ao futebol como atletismo, basquete, ciclismo, handebol, natação, voleibol, entre
outras.
A análise dos cadernos esportivos dos jornais Diário do Pará e O Liberal, durante todo ano de 2017, foi
necessária para observar a estrutura, a abordagem e o espaço concedidos aos esportes alternativos. Ouvimos
também os profissionais da imprensa relacionamos os dados.
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O objetivo da pesquisa não foi discriminar a cobertura jornalística futebolística. O público dessa
modalidade é inquestionável, mas esta não é a única modalidade esportiva. Há outras modalidades, histórias
de luta de superação, atletas em busca de medalhas e a participação de grandes campeonatos. Existe um
público que tem preferência por voleibol, basquete, natação, handebol, entre outros. Esse público pode não
ser tão expressivo quanto o público do futebol, mas existe e precisa ser contemplado, também, pelo jornalista
esportivo.
Com base nos dados analisados durante a pesquisa, podemos destacar um comodismo dentro das
redações dos jornais analisados. Há um senso comum entre os jornalistas dos dois jornais com relação
ao futebol, no qual, segundo eles, o público prefere e consome mais notícias sobre essa modalidade. Eles
destacam o futebol como o mais importante a ser noticiado devido a este senso comum gerado por suas rotinas
de trabalho. Os jornalistas, por muito falar sobre futebol, acreditam que este será o mais importante a ser
noticiado.
Pena (2005) destaca que os próprios valores-notícia são usados para sistematizar o trabalho na redação.
Eles são relacionados ao processo de produção e adquirem significado e função. São dados evidentes para os
profissionais envolvidos no processo, o que ele chama de senso comum das redações. Ou seja, o jornalista diz
o que é notícia e o que não é baseado nesse senso comum.
Segundo os profissionais dos jornais analisados, o público prefere o futebol, por isso este possui um
espaço maior dentro dos cadernos. Os esportes alternativos ficam em segundo plano. Falar sobre futebol
é mais cômodo, pois a aceitação do público é garantida, assim como a venda do jornal e, também, será
mais fácil encontrar informações e apurar os fatos. “Essas tipificações apenas ajudam os profissionais a
enfrentar suas tarefas diárias [...] São uma maneira de pôr ordem no espaço e no tempo e diminuir os efeitos
da imprevisibilidade.” (PENA, 2005, p. 132). Dar mais espaço aos esportes alternativos exigiria sair da zona
de conforto, exigiria enfrentar a falta de organização das federações destes esportes, como mencionado pelos
entrevistados, a precariedade das informações e a incerteza das vendas.
O público acaba por considerar mais importantes os assuntos que são veiculados pela mídia, sugerindo
um agendamento de suas conversas. Quando os esportes alternativos são deixados para segundo plano pela
mídia, tendem a ser deixados de lado pelo público também. O objetivo da pesquisa, assim como da Teoria do
Agendamento, é “analisar o papel da mídia na formação e mudança de cognições, ou seja, na forma como as
pessoas apreendem (e aprendem) as informações e formam seu conhecimento sobre o mundo” (PENA, 2005,
p. 144).
Com a pouca evidência dada aos esportes alternativos, o conhecimento do público sobre esses será
mínimo. Não concordamos que seja um processo natural ou apenas um bom momento que irá trazer adeptos
aos esportes alternativos. A imprensa esportiva influencia também neste processo. Ao dar mais destaque a
estas modalidades, é possível ganhar um novo público e evidenciar os que já existem, aqueles que gostam de
basquete, vôlei, natação e outros.
Sabemos da força que o futebol tem, porém, o jornalismo esportivo não pode limitar se apenas a ele. É
necessário que a decisão editorial das empresas jornalística tenha, também, a pauta dos esportes alternativos e
que os profissionais as busquem e trabalhem o jornalismo esportivo com evidência para todas as modalidades
esportivas.
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O CAIPORA
Adriano Besen (Florianópolis)

Em uma caverna na mata, próximo da praia, mora o Caipora. Esse é o apelido que deram para um senhor
que vive como um eremita moderno. Dizem que ele foi um rico pescador que morava na vila e após a morte da
esposa, seus filhos o abandonaram. Com o passar do tempo, o velho Caipora perdeu a confiança nas pessoas,
vendeu suas coisas e passou a viver no meio da floresta, em uma grande caverna. Ele edificou uma espécie de
casa ecológica, com captação de água da chuva e energia elétrica gerada pelo seu cata-vento (energia eólica) e
assim, parece viver muito bem lá. O Caipora tem celular com internet e páginas em redes sociais. Ele se tornou
o símbolo da proteção do meio ambiente na região.
Seu sustento vem do mar. O Caipora continua pescando e nisso, ele é muito bom. Às vezes vende alguns
peixes e camarões. Com o dinheiro, vai até a vila e compra alguns outros mantimentos e o que mais precisar.
Ele se tornou conhecido mesmo foi por sua conduta ambientalista. O Caipora é dedicado à preservação da
natureza; frequentemente é visto juntando o lixo deixado pelas pessoas sem noção. Os nativos da vila contam
que é comum ver o Caipora abordar os ignorantes que depredam a natureza local. Ele já expulsou muita gente
da mata e da praia, por provocar incêndios e deixar lixo jogado pelo chão.
O Caipora é uma figura interessante... Um homem com a pele castigada pelo sol, barbudo, que mais
parece uma mistura de mendigo com Tarzan. Geralmente, ele anda de pés descalços, sem camisa e usando
apenas calças arregaçadas até a altura das canelas. Certa vez, o Caipora flagrou caçadores na mata. Ele ficou
furioso. Questionou os homens que não deram importância para o que ele falava; acharam que ele era um
maluco do local. O Caipora tirou o seu smartphone do bolso e chamou a Polícia Ambiental, que em poucos
minutos, estava lá e prendeu os caçadores. O Caipora era respeitado por ser um defensor da natureza.
Mas todo herói que se preze, têm seus inimigos, os vilões. Alguns especuladores imobiliários pretendiam
derrubar a floresta e construir um hotel próximo da caverna do Caipora. Para tal empreendimento dar certo, eles
teriam que se livrar do Caipora, pois a presença dele naquele local com certeza representava uma desagradável
resistência que teriam que enfrentar. Os especuladores imobiliários contrataram um advogado, que ingressou
com um pedido na Justiça, alegando que o Caipora havia invadido o local e não poderia viver na caverna.
Um oficial de justiça foi enviado até a caverna para entregar uma intimação para o Caipora, que ficou muito
preocupado com aquela “ameaça” em sua vida.
Quando os nativos moradores da vila ficaram sabendo da sorrateira intenção dos especuladores imobiliários
de expulsar o Caipora, em destruir a mata e construir um grande hotel, eles resolveram tomar uma atitude.
A comunidade local se reuniu para debater sobre o assunto. A imprensa foi chamada; fizeram uma matéria
contando a história do Caipora, que deu até entrevista. O assunto repercutiu na mídia de várias cidades. Até
a prefeitura do município se posicionou a favor da permanência do Caipora na caverna. A associação dos
moradores contratou um advogado para defender o Caipora na Justiça.
Na audiência, o Juiz ouviu todas as partes; mas quando tomou conhecimento da história do Caipora, ouviu
o relato das testemunhas da vila, assistiu as reportagens sobre preservação ambiental e os relatos do próprio
Caipora, ele soube que decisão tomar. O Juiz foi favorável à permanência do Caipora no local e sugeriu que a
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prefeitura decretasse toda a região da floresta onde estava localizada a caverna uma APP (Áreas de Preservação
Permanente), de acordo com o Novo Código Florestal Brasileiro. A prefeitura não só declarou toda aquela área
verde como APP, como também nomeou o Caipora como o Guardião daquele lugar.
O lugar passou a ser protegido como um Parque Ecológico Municipal. Caipora recebeu um documento
que autorizava sua permanência no local. Agora com o título de Guardião da Floresta e da Praia, ele passou
a ser ainda mais respeitado pela comunidade. Atualmente, Caipora tem postado diversas mensagens sobre
conscientização ambiental em suas páginas, além de falar sobre reciclagem em muitos vídeos nas redes sociais.
O Caipora se tornou uma referência em ecologia no município, um símbolo da proteção das florestas do Brasil.
Dizem que o nome do ativista ambiental Caipora é Manuel, mas ele mesmo pede que o chamem pelo
apelido: Caipora. Ele sabe do simbolismo que esse nome representa. A palavra Caipora vem da língua tupiguarani, “Caapora”, que significa “habitante do mato”. Na mitologia dos povos de origem tupi-guarani, o
Caipora seria uma entidade protetora dos animais e da floresta. Um ser fantástico que segundo a cultura
indígena, rondava as matas do Brasil, montado em um porco-do-mato. Assim, como o seu “primo folclórico”
curupira, o caipora era conhecido por punir os malfeitores; aqueles que causavam danos à natureza.
O Caipora Guardião, como agora é conhecido, com toda a sua simplicidade, conquistou a admiração de
todos. Hoje ele é visto como um exemplo a ser seguido. Os professores costumam levar o seus alunos para
conhecê-lo e as crianças ficam fascinadas ao ouvirem suas histórias e aventuras na natureza. O Caipora é
um verdadeiro defensor da fauna e da flora. Um iluminado protetor da vida. Ele é o folclore brasileiro vivo.
Podemos dizer que o Caipora realmente existe... Ele é o espírito protetor da natureza. Segundo palavras do
próprio Caipora: “Quem não preserva a natureza será deletado por ela”.
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O NOVO REI DA FLORESTA

Alex Oliveira

É natural que em toda floresta haja um líder, alguém para tomar as decisões difíceis em
prol de todos que ali vivem. Desde o menor ser até àqueles que demandam de mais espaço e
cuidados do que qualquer outro, é preciso ordem. E não era diferente na floresta Amazônica.
Uma floresta que exala diversidade em todos os sentidos, necessita de um líder capaz de se
colocar no lugar da minúscula espécie existente à gigantesca.
Era um cargo muito cobiçado por todas as espécies, não se falava de outra coisa a não
ser em quem seria o novo rei da floresta. Por quê? Bem, vou lhe contar; a pobre da Onça
Pintada estava ferida. Os irresponsáveis dos caçadores é que a feriram. Tinha um grupo de
caçadores rondando a mata com serras elétricas em punho, estavam acampando, e como era
de domínio da onça defender sua casa, ela se posicionou para tal fim. Mas os covardes, sem
quererem saber dos direitos dos bichos, atiraram sem dó nem piedade.
Logo, tal cargo nobre de toda a floresta estava vago, já que a Onça precisou se esconder
para tentar se recuperar, apesar de todos terem quase a certeza de que ela não sobreviveria. A
pobrezinha ainda tinha que amamentar suas crias ainda tão pequeninas, que por sorte também
não foram acertadas pelos caçadores.
Muitos animais ainda choravam pela renúncia da Onça, mesmo que temporária, e outros
se preocupavam com a segurança dos animais que precisavam de alguém para lhes liderar,
estavam praticamente perdidos na imensidão daquela floresta. Foram semanas de desordem
em toda a floresta, até decidirem por eleger um novo líder que pudesse melhorar a convivência
entre os bichos e até mesmo lhes guiar diante dos perigos dos caçadores que continuavam
a rondar a floresta. Todos os animais estavam alvoroçados com o discurso do novo rei da
floresta, ou melhor dizendo, dos candidatos ao cargo.
Quem estava no comando da eleição era o Tucano. Eleição que prometia esquentar ao
pronunciamento de cada candidato. Mas ainda assim ele deixava claro que todos teriam a sua
vez de falar e oferecer suas propostas para ocupar o cargo.
— Silêncio! — Exigiu o Tucano assim que percebeu que o alvoroço não cessaria por si
só. — Vamos ouvir as propostas do Sr. Macaco.
Todos presentes o ouviram interessados. Atentos ao discurso.
O Macaco, sentindo-se importante por ser o primeiro a falar, foi bem objetivo em suas
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palavras. Ele detestava enrolação, por isso foi curto e grosso:
— Se eu for eleito o novo rei da floresta, prometo a distribuição vitalícia de banana.
Aqui, bicho algum passará fome!
Nas árvores, os outros macacos se mostraram animados com a proposta e soltam gritos
de alegria para o candidato de sua espécie. Eles saltam de uma árvore para outra, como se
exibissem uma dança de gratidão.
O Tucano permite que tal comemoração dure alguns segundos e logo retoma o controle
dos discursos:
— Certo. Certo. Vamos prosseguir. Passamos agora para o próximo candidato. — Ele
ergue uma de suas asas para o candidato ao lado do Macaco. — Dona Capivara, diga-nos sobre
a sua proposta de campanha.
Ela pisca seus olhinhos para o Tucano em agradecimento, e logo toma a palavra em
direção a plateia:
— Caros animais da Floresta Amazônica, eu, se for eleita rainha deste lar, prometo
reforçar o controle dos rios para que não haja mau uso deste bem que temos. Declararei as
margens como propriedade privada aos roedores que não tiverem onde ficar.
— Mas e os outros animais? O que tem para eles? — Questionou o Tucano curioso.
— Vamos cuidar primeiro de quem está na beira, depois vamos mais pra dentro da
floresta. — A Capivara respondeu prontamente, sem hesitar um único instante.
Depois de ouvir aquelas palavras, os bichos não esperaram nem mais um segundo e
recomeçaram o alvoroço. Chiados, grunhidos, assobios, sibilos, bramidos, zumbidos, coaxos,
etc. Uma verdadeira zona se formara depois daquele discurso que nem tivera mais como
prosseguir. Então o Tucano teve que engrossar ainda mais o bico e chamar a atenção para a
ordem daquela sessão:
— Silêncio! Vamos ouvir mais um candidato. — Ele bate o bico rapidamente. — Este
veio diretamente do fundo rio, e parece não estar muito à vontade. Por isso vou permitir que
ele seja mais breve que os demais. Jacaretinga, a palavra é sua!
— Eu só quero dizer que estou muito feliz em estar concorrendo a este cargo. — Ele
mexia a bocarra cheia de dentes pontudos suavemente, como se estivesse se exibindo. — E
prometo ser o mais hospitaleiro de todos. Se for eleito, prometo fazer o transporte de todos
os animais aquáticos. E os terrestres poderão navegar em minhas costas, menos o peixe-boi,
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porque eu não sou de ferro. — Ele disse por fim soltando uma risada que não fora muito bem
recebida pela maioria.
— Ora, essa! Onde já se viu! Transporte de animais aquáticos nada. Ontem mesmo
você devorou os filhotes da minha vizinha Pirarucu. Só não abocanhou ela também porque é
preguiçoso demais para mastigar. — Acusou o candidato ao lado, o Boto Cor-de-rosa.
Alguns dos presentes se assustaram com aquela declaração, enquanto outros pareciam
estar conscientes do fato. Formou-se uma falação breve por ali, mas logo partiu junto com o
Jacaretinga em um mergulho ligeiro no Rio.
— Bom, eu já dei o meu recado. Fui! — Disse o Jacaretinga antes de partir.
— É assim, né?! — Resmungou o Boto Cor-de-rosa. — Vem contar as tuas mentiras e
depois vai embora, né? Pois deixe estar, camarada. A bicharada daqui não é boba não. Ninguém
esquece de verdade um camarada feito você.
— Muito bem. Muito bem. Vamos dar prosseguimento aos discursos. — O Tucano
retoma a palavra. — Aproveitando que você está de nadadeiras quentes, Sr. Boto Cor-de-rosa,
diga-nos o que oferece em contrapartida, se for eleito!
— Sim, querido Tucano. Bom se for eleito como novo rei da floresta serei o mais
imparcial possível. Não favorecerei nem os animais aquáticos, e nem os terrestres. Sendo
assim não permitirei que continue a matança que está tendo, principalmente quando tem um
engraçadinho como o Jacaretinga que quando bem entende decide entrar no rio para comer,
e o infeliz nem ao menos oferece chance de defesa às vítimas. É um absurdo! Ele oferece
carona para os peixinhos que nem ao menos criaram nadadeiras com o intuito de fechar a boca
e encher essa pança enorme dele. — Ele respira fundo e continua: — Ah, não! Já chega disso,
né? Eu não aguento mais ter que nadar até à bacia para tentar evitar que ele devore os meus
compadres. Mal vejo os meus afilhados de nadadeiras completas. Será que ele não vê que a
minha espécie é uma das que mais estão em risco de extinção? É o mínimo que eu mereço, ver
meus afilhados crescerem um pouco mais.
— Tempo esgotado! — Declarou o tucano, interrompendo-o.
O Boto Cor-de-rosa estava com as nadadeiras avermelhadas de tanta raiva, mas aceita a
ordem para se calar.
— Certo. Certo, certo. — O Tucano salta para o alto de uma árvore, e de lá continua o
seu pronunciamento. — Agora chegou a vez dela se pronunciar. Vamos conhecer a proposta
de campanha da Dona Jiboia, — Ele bate o bico ainda mais forte para que pudesse ser ouvido
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por todos ao redor, principalmente pelos que estavam no chão. — A palavra é sua.
— Caros eleitores, — sibila a Jiboia — eu não lhes prometo muita coisa. Mas se eu for
eleita lhes darei muito carinho. Prometo abraçar cada um que precisar de um ombro amigo pra
chorar, mesmo que eu não tenha ombro. Se eu for eleita, nenhum bicho se sentirá sozinho, pelo
menos não por falta de abraços.
— É esse o candidato que querem! — Berrou uma Anta mais à frente.
— Acalme-se, Sra. Anta. Ainda é a vez da Dona Jiboia. — Interveio o Tucano.
A Dona Jiboia apenas observava a tudo aquilo.
— Ela vem com esta conversinha de abraço, mas a gente sabe o que ela quer. E isso
eu não vou permitir. Ela quer destruir a ordem natural da nossa floresta, por isso eu já fiz
campanha para o meu candidato Mico-leão-dourado. Ele vai acabar com essa esperteza que
alguns têm de devorar outra espécie. Acabou a mamata!
— Acalme-se, senhora Anta. — O Tucano teve que descer para acalmar os ânimos.
— Aonde está o seu candidato? Ele realmente está inscrito aqui, mas não apareceu para o
seu discurso. Na verdade, ele nem ao menos se deu ao trabalho de vir deixar a sua marca de
registro no Pau Brasil como todos os outros. Veja, até mesmo o Jacaretinga riscou aqui com
os seus dentes.
— Ele não está disposto. Ele recebeu umas bananas que não lhe caíram bem, intestino
preso não é brincadeira. — Ela respondeu afrontosa para o Tucano.
— Mas como eu posso permitir isso? O seu candidato precisa vir como todos os outros.
Logo um murmurinho se formou mais atrás e o Tucano procurou saber sobre o que
falavam. Então ele se aproximou dos eleitores.
— Eu ouvi que o Mico-leão-dourado foi impedido de sair da sua árvore, parece que um
porco espinho tá no pé da árvore ameaçando espetá-lo, sobre as ordens da oposição. — disse
uma Arara para um Beija-flor.
— Parece que a Jiboia andou dizendo por aí que os rios serão todos fechados. Nenhum
animal poderá beber mais uma gota e água sequer. — Comentou o Tatu para um Gafanhoto.
O Tucano foi ouvindo mais e mais daquelas conversas.
— Isso não é nada. Disque o Boto Cor-de-rosa tá planejando acabar com a pororoca,
por causa do mangue, sabe. Parece que ele não suporta mais acordar com aquele estrondo
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todo sempre que a maré baixa. — Disse um Flamenco para um sapo. — Isso é um absurdo.
Onde vou me alimentar se isso acontecer?!
O Tucano não aguentava mais ouvir tudo aquilo e perguntou:
— De onde tiraram tudo isso? Quem lhes contou? — Ele bufa com as penas eriçadas. E
asas abertas.
— Ora, todo mundo sabe. O Mico-leão-dourado é o único que vai fazer algo por nós!
Ele já tem até planejamentos de segurança para a floresta. — Respondeu a Anta de onde
estava. — Lá na minha toca todo mundo é Mico!
— E por falar no Sr. Mico-leão-dourado, ainda precisamos do seu discurso. — Insistiu
o Tucano. — Ele poderia apresentar esse tal projeto de segurança para que todos possamos
conhecer, que tal?
— Não se preocupa, Sr. Tucano, o Mico-leão-dourado já ganhou essa. — A Anta
continuou.
O Tucano voltou para onde os candidatos se pronunciavam e exigiu:
— Silêncio!
Todos se calaram imediatamente. E ele continuou:
— Vamos retornar à eleição do novo rei da floresta. — O Tucano abriu o buraco que
fora feito no chão e ordenou: — Depositem aqui a fruta que corresponde ao seu candidato.
Lembrem-se: banana/Macaco, açaí/Capivara, cajá/Jacaretinga, jambo/Boto-cor-de-rosa,
castanha/Jiboia.
— Ei! E o Mico-leão-dourado?! — A Anta gritou de onde estava. Logo mais animais a
acompanharam aos berros.
Os eleitores se entreolharam, até mesmo o Jacaretinga ao lado do Boto Cor-de-rosa,
imersos no Rio. Todos sabiam o quão injusto seria aceitar a candidatura daquele que nem ao
menos dera as caras para os debates.
O Tucano, impaciente com aquele alvoroço todo, grita em um único assovio:
— Laranja para votar no Mico-leão-dourado!
Logo o alvoroço cessa. Os candidatos se entreolham indignados, mas ninguém retruca
ao que fora decidido pelo Tucano.
Os animais começaram a depositar as suas frutas naquele buraco. E não demorou muito
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para o Tucano iniciar a contagem. Fora uma surpresa tremenda para todos, o resultado. Mesmo
não concordando, o Tucano teve que declarar o que fora decidido em votação.
— Com cinquenta por cento de laranja no buraco, eu declaro o Mico-leão-dourado
o novo rei da floresta. — Era evidente a sua reprovação àquilo, mas nada podia fazer para
mudar. Então ele segue para a árvore Pau Brasil e risca as marcas dos candidatos. E espera pelo
pronunciamento do recém-eleito para registrar a sua marca na árvore central.
A maioria dos animais presentes comemorou aquele resultado. Felizes seguiram para
a árvore do novo rei da Floresta Amazônica. Antas, Sapos, grilos, papagaios e outros mais se
aglomeraram no tronco da árvore em que vivia o Mico-leão-dourado para ouvi-lo:
— Meus queridos eleitores. Eu agradeço a todos que serviram suas laranjas para a
minha vitória. — Ele estufa o peito ainda do alto de sua árvore. — E agora como prometido
lhes apresento o meu projeto de segurança... — Ele indica sua cauda peluda para o rumo de
um arbusto. E daquele arbusto sai um caçador. — Ele vai nos ajudar a amar nossa casa, como
ele ama a dele. Ele vai nos defender quando ninguém mais puder.
— O quê?! — Todos exclamam ao mesmo tempo.
— É um caçador, Mico! — Gritou a Anta. — Como podemos estar seguros sobre
vigilância de um caçador?
— Ele vai nos perseguir! — Alertou o tatu antes de se recolher feito uma bola.
— Que nada, ele vai proteger. Eu sei o que estou fazendo. Sou o novo rei. — Respondeu o
Mico-leão-dourado despreocupado. — Vamos transformar isso aqui numa floresta de verdade.
Chega da Onça nos fazer perder os recursos que temos potencial para ganhar. Com o caçador
como nosso braço direito vamos dar a cada um o que é de direito.
Os animais correm desesperados na tentativa de se protegerem, e o caçador se posiciona
com a sua arma, quando de repente um vulto pintado corre por entre a mata. O som forte e
feroz estremecia aquela área.
Todos conheciam aquele som, mas poucos acreditavam ser verdade até que a sua dona
saltou sobre o caçador e o fez cair ao chão. Era a Onça Pintada. Ela arremessou a arma com
uma das patas traseiras para o rumo do rio enquanto o caçador se pôs a correr aos berros feito
uma criança perdida.
— É a Onça Pintada! Ela está viva! — Gritou uma Arara do alto de uma árvore.
Todos a olharam com surpresa, mas principalmente com esperança estampada em suas
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caras peludas, lisas, pegajosas, rugosas ou cobertas de penas. Não havia o que dizer, ela era a
líder que eles precisavam. E todos sabiam disso.
— Não importa o que diga, Onça Pintada. Eu sou o novo Rei da Floresta e nada que faça
mudará isso. — Retrucou o Mico-leão-dourado ainda do alto de sua árvore.
— Você não pode ser o novo rei da Floresta! — bicou um Pica-pau de uma árvore
vizinha. — Não se preocupa de verdade com os bichos daqui. Só quer saber de agradar aqueles
que o podem beneficiar. Aliás, nem sei como o caçador poderia fazer isso, já que você também
é uma presa de suas caças.
— Não meta o seu bico em assuntos sérios, vermelhão! — O Mico-leão-dourado bufa
irritado para ele.
— Percebem agora no que depositaram seus votos? — O Pica-pau desceu de sua árvore
para o meio dos animais.
E um novo reboliço começa. Arrependidos de terem confiado naquele candidato que
mal aparecera na eleição, a bicharada resmungava, retrucava e lamentava o ocorrido.
— Onça Pintada, você precisa retornar. A floresta só é segura com você no comando.
— Pediu a Anta cabisbaixa. Envergonhada de ter acreditado nas mentiras contadas pelo Micoleão-dourado.
— Não diga tolices. Você trabalha para mim. — O Mico-leão-dourado rebate ainda de
sua árvore.
— Não! Você mentiu para todos nós! Espalhou mentiras sobre os outros candidatos
somente para sair na frente. — Ela corre para a sua árvore e tenta subir, mas mal consegue
apoiar as patinhas no tronco e desce, inevitavelmente.
— Como ousa?! — Ele se faz de ofendido.
— A sua eleição não pode ter validade, seu bicho asqueroso! — Bufou a Onça Pintada,
ameaçando subir em sua árvore.
— Eu fui eleito justamente. Não pode mudar isso. Eu não roubei em momento algum.
— O Mico-leão-dourado zomba daqueles sob as folhagens de sua árvore.
De repente um vulto negro percorre aquelas folhagens e paira bem no meio da discussão.
Era o Tucano.
— Não tenha muita certeza, meu caro Mico!
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— Tucano! O que podemos fazer para mudar esta situação?! — Vários bichos gritaram
ao mesmo tempo para ele.
— Como sempre prezamos o desejo da floresta de modo geral, devo lhe informar que a
sua candidatura não pode ser validada. Pelo menos, se a maioria dos bichos não a quer assim.
— Do que está falando, ave tola? — Ele saltou para um galho mais inclinado à multidão.
— A maioria aqui presente vai decidir o que acha melhor para a floresta. Seja qual for o
resultado devemos respeitar como bons bichos que somos! — Ele declara prontamente.
— Não! Isso não é justo. — Ele resmunga de sua árvore. — Eu fui eleito honestamente.
Não podem fazer isso.
— Justo? — O Tucano retruca, indignado. — Acha mesmo isso? Acha justo vencer
uma eleição com base em falatórios enganosos sobre os seus oponentes? Acha mesmo que é
justo compactuar com caçadores no intuito de garantir que jamais seja retirado do controle da
floresta? Acha mesmo que o que você fez é justo?
— O quê? Isso tudo é mentira. Eu não menti sobre nada. Não podem fazer isso.
— Mentiu sim! Mentiu sim! Mentiu sim! — Gritou vários dos animais ali presentes,
revoltados com a situação.
— Como o responsável pela nomeação do rei da Floresta, pergunto: quem está de acordo
com o retorno da Onça Pitada para o cargo?
— Eu! Eu! Eu! — Gritaram os animais ali presente com toda a empolgação que sentiam.
— Como desejado pelos bichos desta floresta, declaro o retorno da Onça Pintada para o
cargo de Rainha da Floresta Amazônica.
Nos dias que se passaram, era possível ouvir, vez ou outra falatórios equivocados vindos
do Mico-leão-dourado e os seus simpatizantes, mas tudo não passava de informações falsas
para corromper o senso dos outros animais. Mas nem isso tirou o ar de proteção que emanava
dali. A alegria que estava imperando era tão contagiante, que não sobrara espaço para raiva ou
mágoa do que acontecera. Estavam prontos para se unirem contra todo e qualquer caçador que
ousasse destruir a casa daqueles animais, terrestres, aquáticos ou aéreos.
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MISTERIOSA MENINA
Antonio de Albuquerque
14/03/21
Distante, muito além do lendário Pico da Neblina na imensidão da floresta, nos confins da Amazônia, onde
o homem moderno nunca pôs os pés, longe de qualquer poluição, avistava-se uma pequena aldeia situada à
beira de um Rio denominado Rio das Flores, assim nomeado em virtude das suas margens serem enfeitadas
por milhares de árvores floridas, formando um esplendoroso santuário. Onde esse Rio nascia e desaguava, as
pessoas desconheciam, mas antigos moradores afirmavam que num ponto da sua extensão se transformava em
um lindo arco-íris, se confundindo com o infinito, e a noite formava um clarão de luz entre o céu e a Terra,
também afiançavam ser ele misterioso trazendo firmeza, equilíbrio e encantamento para o povo da floresta.
Suas águas transitavam por entre duas misteriosas montanhas, tão altas que os moradores não haviam visto
seus cumes por causa das nuvens brancas tal qual o leite de Amapá, impedindo sua visão.
Sua população indígena remanescia de um povo que falava Nheengatu, originário de antiquíssima civilização
que ali esteve há milhares de anos. A Aldeia era enfeitada de Ipês, Acácias, Imburanas-de-cheiro, Açucenas,
Sororocais, Palmeirais e uma infinidade de árvores floridas, em toda sua extensão, sendo o berço de aves e
animais raríssimos, formando infinita riqueza de Fauna e Flora. Existia um destacado lugar sagrado onde
os habitantes se reuniam contando suas experiências às crianças, formando a história desse misterioso povo
amante da água e da floresta.
Nativos desse lugar, sentiam-se felizes desconhecendo a tristeza, mas um dia surgiu entre eles um vírus de uma
patogenia que os atingiu, levando alguns a óbito. Essas pessoas, então, pela primeira vez sentiram a tristeza, e
reunidas pediram ao Sol que levasse a tristeza, trazendo a felicidade. Dias depois, numa bela manhã sorridente,
banhada de sol tal arco-íris da vida, surgiu no Rio das flores, uma canoa com uma menina remando. Vejam! É
uma menina que vem chegando!! Assim, exclamaram os moradores que logo se acercaram de Yukwawa, pois
esse era seu nome que em Nheengatu significa “aparecer”. A menina aparecida tinha nove anos sendo a pura
formosura em forma de criança, que sorrindo encantou a todos e, logo os nativos a acompanharam em direção
ao lugar de reunião.
A menina pediu água para beber e logo dezenas de nativos foram ao Rio colher água em potinhos de barro e
cuias de cabaça. Yukwawa bebeu água e cantou uma canção que toda a floresta escutou, e a todos ofertou a
água, e os enfermos restabeleceram a saúde, reinando novamente entre eles a alegria de viver, numa manhã
risonha, onde o Sol nascente a tudo dourava com seus raios de luz. A água pura do Rio corria sem parar e
suas margens floridas recebiam a luz do Sol, dourando as flores e árvores que enfeitavam a aldeia. O vento
sussurrava entre as ramagens, trazendo a melodia das fontes numa sublime ternura, alentando a vida. Yukwawa
trouxera a alegria, felicidade e saúde de volta, despedindo a tristeza e a dor. As crianças da Aldeia formaram
um coral, cantando uma canção indígena se despedindo da bela menina. Na canoa de Itaúba no meio do Rio
a menina se afastava e o rebojo da água formava redemoinhos, transformando-se num Arco-íris e a menina
acenava, sorrindo, cantando a canção e se encantando no misterioso arco-íris.
Quando os nativos queriam chamar a saúde e a prosperidade, as crianças formavam o coral e cantando a
bela canção, chamavam Yukwawa. O Astro Rei dourava a floresta, as águas e o Uirapuru com seu cantar
enternecedor silenciava as matas, nos confins da Amazônia brasileira, onde a Natureza reina com todo seu
esplendor.
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Bernardete bielinski

A nona rosa: Bruno

Bernardete Bielinski

Ele era pequenino, devia ter seus seis anos. Lindo em seus cabelos loiros e seu sorriso
largo. Não era verdadeiramente falante, mas, por sua vez, era bem observador. Era tranquilo,
suas traquinagens não ofereciam perigo, talvez pela própria natureza ou quem sabe por ser
um pouquinho medroso. O fato é que conviver com ele era fácil e adorável. Tinha um físico
mais para o roliço, o que vinha reforçar seu gosto pelos variados bolos que sua vovó fazia
quando vinha visitá-la.
Certo dia, ao acordar, veio correndo assustado para perguntar à avó que canto era aquele
que estava ouvindo. Sua avó, rindo, explicou que era o canto do galo e que costumava cantar
três vezes ao dia: pela manhã bem cedo, ao meio-dia e ao entardecer. Ele nunca tinha ouvido o
galo cantar, pois, nas cidades grandes, isso não existe. Ele passou então a tomar conta de cada
canto e dizia: “O galo cantou, vovó”.
Os dias foram passando, e a alegria de tê-lo em casa acabou, pois as férias chegaram ao
fim, e ele tinha de voltar à sua rotina na Escolinha.
Não senti alegria em seu rostinho quando se despediu, seus olhinhos estavam a ponto de
derramar gotinhas por suas bochechas rosadas. Lá se foi ele, dando acenos de dentro do carro.
Triste ele foi, triste a avó ficou.
REVISTA BARBANTE - 150

Chegando em casa, logo, logo recebeu a visita de seus priminhos que tinham mais ou
menos a idade dele. Ele desandou a contar que tinha ido à casa de seus avós e que lá tinham
muitas coisas, como gramados, piscina, cachoeiras e muitos passarinhos que iam comer nas
vasilhas que seu avô colocava. Parecia que não queria se esquecer de nada, acho até que foi
saudade que deu nele.
De repente, um de seus primos perguntou curioso onde era afinal que seus avós moravam.
Ele então parou de falar. Muito pensativo e como não lembrasse o nome da cidadezinha, falou
triunfante:
— Ora, primo, eles moram lá onde o galo canta!
(conto publicado no e-book As cores da rosa, disponível em https://www.ramalhochris.com/
livros-organizados)
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O INUSITADO ENCONTRO DA LENDA COM A MODERNIDADE
Evandro Valentim de Melo
Acontecia em Manaus o ‘I Encontro Universitário sobre a Flora e a Fauna Amazônicas’. O grande auditório
estava lotado. Em sua maioria, universitários. Logo na primeira palestra, renomado cientista brasileiro provocou a
plateia. Projetou frases ditas por personalidades de alguns países, alguns anos antes: “A Amazônia não é dos brasileiros”
(Estados Unidos); “O Brasil deve delegar parte de seus direitos sobre a Amazônia aos organismos internacionais
competentes” (Rússia); “O Brasil precisa aceitar uma soberania relativa sobre a Amazônia” (França). A reação do
público às provocações, foi intensa. Vários minutos transcorreram ao som de protestos acalorados.
Misturados àquela turba, viam-se duas figuras destoantes das demais, pela serenidade: um jovem bem
aparentado, trajando roupas imaculadamente brancas e chapéu panamá e, a seu lado, um senhor ribeirinho, grisalho,
vestido com simplicidade. Conversavam.
Era junho. Tão logo a última palestra foi encerrada, o hotel ofereceu degustação de comidas típicas da
grande festa junina manauara. A dupla de amigos se separou.
— Onde você se meteu ontem à noite? - perguntou o senhor ribeirinho.
— Circulei aqui e acolá até encontrar a minha escolhida.
— Você não acha que está se arriscando?
— Não carece preocupação, sei me cuidar.
— As coisas não são mais como antigamente. Há mulheres que praticam artes marciais, luta livre... Tenha
cuidado.
— Minhas andanças sempre foram cercadas de perigo, o que as torna mais excitantes.
Ao entrarem no auditório, um exaltado cientista comentava:
— ... Governos brasileiros, em todas as esferas, fazem ouvido de mercador às advertências. Ontem eu presenciei
a revolta de vocês pelas frases de influentes figuras da política mundial, sobre a Amazônia. Da mesma forma que meu
colega, tenho também uma provocação: a flora e a fauna dessa privilegiada região do Brasil estão, pouco a pouco,
desaparecendo, tanto pela ação quanto pela omissão do dito homem civilizado. Mantido esse descaso, como vocês
acham que estará a floresta amazônica daqui a cem anos?
Diferentemente do dia anterior, do auditório, se ouviam cochichos.
O próprio cientista respondeu:
— O silêncio de vocês é um recado retumbante! Arrisco-me a interpretá-lo da seguinte forma: A floresta terá
desaparecido [...].
Terminadas as palestras do segundo dia, como na noite anterior, o jovem de chapéu panamá desapareceu, para
só reaparecer na manhã seguinte.
O senhor ribeirinho, demostrando sincera preocupação, tornou a perguntar:
— Aventurando-se em suas conquistas de novo?
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— Você disse que as coisas não são mais como antigamente, mas as mulheres continuam não resistindo a mim
- respondeu o jovem de chapéu panamá.
— Como dizia meu saudoso pai: “a mim cabe orientar, se meus conselhos serão seguidos, isso é com quem
os ouve”.
O jovem de chapéu panamá apenas sorriu e disse:
— Quero conversar com você ao término do evento, agora vamos para o auditório.
O palestrante alertava sobre graves problemas sentidos na Amazônia:
— ... Essas são fotos de algumas das muitas espécies ameaçadas de extinção: arara-azul, arara vermelha,
ararajuba, ariranha, boto-cor de rosa, harpia, jaguatirica, macaco-aranha, macaco prego, onça pintada, peixe boi,
pirarucu, uacari-branco, só pra citar alguns. O tráfico de animais silvestres leva à morte muitos desses indivíduos ...
A minutos do fim do evento, o jovem de chapéu panamá e o senhor ribeirinho se retiraram do auditório. Não
queriam ouvir discursos das autoridades. Ainda mais depois de conhecerem a omissão de muitas delas quanto aos
problemas revelados nas palestras. Expressando gratidão no olhar, o jovem de chapéu panamá estendeu a mão ao
senhor ribeirinho e lhe falou:
— Aqui está seu pagamento. Quero lhe agradecer pelas explicações, por sua preocupação comigo e por seus
conselhos, ainda que eu não os tenha levado em consideração.
— Sempre que precisar, conte comigo.
— Um último favor, poderia me levar até a ponte sobre o Rio Negro?
— Claro, mas meu carro é bem velho, indigno de personagens tão ilustres...
No trajeto, o jovem de chapéu panamá contou de sua missão, que consistia em levar novos conhecimentos a
seus irmãos e amigos.
— Não fosse você para traduzir esse linguajar científico, eu pouco entenderia. Voltarei para junto dos meus,
sem boas notícias. Há muita coisa errada no mundo de vocês.
— A ganância tem predominado em detrimento de quaisquer outros sentimentos e vontades de consertar esse
cenário... Quando uma voz denuncia a ponto de se fazer ouvir, alguém faz com que emudeça.
— Humanos...! Não sei como conseguiremos enfrentar tanta coisa errada. Sei é que precisamos. Ou isso ou
nós desapareceremos. Antes mesmo de vocês.
— Fingimos desconhecer a caminhada rumo ao abismo. A coisa dificulta porque há poucos como eu, que têm
olhos para vê-los e ouvidos para escutá-los. Minha geração conhece todos vocês desde os verdes anos. Naquele tempo,
ouvíamos as histórias dos mais velhos, ao mesmo tempo aterradoras e encantadoras sobre Iara, Boitatá, Curupira,
Boiúna...
— ... Sobre nós, botos...
— Eu já ia mencionar. Hoje, quando contamos de vocês para a molecada, a expressão de tédio deles desmotiva.
Só querem saber de eletrônicos. Não sabem o que perdem. Bem, chegamos ao local que você me pediu para trazê-lo.
Ambos saíram do velho carro e caminharam.
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— Agradeço-lhe uma vez mais, amigo. Agora, preciso partir. Por favor, vire-se. A nenhum humano é dado o
direito de testemunhar a transformação.
O senhor ribeirinho ficou de costas e cerrou os olhos. Longos minutos depois, arriscou:
— Já posso me virar?
Como resposta, o silêncio, exceto pela trilha sonora peculiar da mata próxima. Apenas a lua testemunhara o
encontro inusitado. Pelo vidro aberto do carro, o senhor ribeirinho sentia a brisa no rosto; com ela, uma certa fragrância
quase esquecida, cheiro discreto de esperança teimosamente a se renovar...
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Amor escorrendo por entre os dedos
Eros Paixão

A culpa foi inventada em Jerusalém. Mais tarde foi espalhada pelo mundo
pelos cristãos. Muito da tradição judaica é sofrer as agonias da culpa sem
desfrutar primeiro o prazer. (Amós Oz)

Pode-se dizer que apesar de se tratar de uma capital, Macapá é ainda uma cidade provinciana,
muito semelhante ao que Drummond expressou magistralmente em seu poema Cidadezinha Qualquer.
Também pudera, para se chegar aqui ou pega-se um avião ou arrisca-se num barco. Nasci nessa cidade e até
agora vi poucas mudanças acontecerem. Arrisco a dizer que as transformações dos lugares nos quais vivemos
obedecem, em certos casos, ao ritmo da alma evolutiva das pessoas.
Desde bem cedo, ouvi o termo “família tradicional” como se fosse uma etiqueta que alguém
carrega consigo. Foi numa dessas famílias que cresci e vivenciei todas as espécies de vicissitudes. Aprendi
que minhas preferências e gostos não poderiam nunca se sobrepor aos ditames do que a Grande Família impõe
como sagrados. Entretanto, a convivência nesse ambiente proporcionou-me o contato com o ser mais precioso
e esplêndido de minha vida.
Ouvi, certa vez, uma canção no rádio que exaltava a amizade, que o amigo é para se guardar no
lado esquerdo do peito, bem no fundo do coração... e coisa e tal. Gostei tanto da letra quanto da voz do cantor.
Milton é um dos meus preferidos. Minha amizade com Isabela começou desde a mais tenra idade, ainda no
jardim de infância. Viramos amigas inseparáveis. Estudávamos em um colégio religioso. Eu vivia na casa dela
e, sempre que podia, ela vinha para a minha. Íamos ao cinema, ao shopping, viajávamos para outras cidades e
até para outros países, na companhia de nossos pais.
Éramos muito íntimas. Às vezes, até sabíamos o que a outra iria dizer. Fomos crescendo, assim,
grudadinhas uma à outra. Parecíamos duas irmãs. Orgulhava-me por tê-la como amiga. Ela me contou de
sua primeira paixão por um menino sem graça da oitava série. Contou-me também de seu primeiro beijo.
Confesso que fiquei zangada, mas disfarcei muito bem fingindo gostar daquela experiência de minha amiga.
Não esqueço da vez que ela chorou no meu colo devido a uma paixão não correspondida por um garoto bem
mais velho que nós. Como nunca esqueci dos cochichos maliciosos de outros colegas a nosso respeito. Que
culpa tínhamos de sermos amigas? De termos zelo uma pela outra?
Como o tempo é o senhor do destino e da razão, os anos foram passando. Crescemos, ficamos
jovens. Isabela transformou-se numa bela moça. Loira, olhos esverdeados, corpo com tudo nos seus devidos
lugares, tipo de beleza que não precisava de academia nem procedimento estético nenhum. Eu, por outro lado,
era um pouquinho desengonçada na infância e a passagem do tempo ajudou bastante. Era uma morena magra,
de olhos bem pretos e cabelos escuros, mas curtos como os de minha mãe. Enfim... A minha admiração por
Isabela permaneceu e o melhor foi que a dela por mim também continuou. Isso me era suficiente.
Os pais de Isabela, nas reuniões festivas ou almoços dominicais, sempre nos questionavam por
que não tínhamos namorados, se éramos duas belas jovens. Ríamos um tanto embaraçadas, mas dizíamos que
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ainda não havíamos encontrado o príncipe certo ou que o príncipe estava ainda a construir o castelo, apesar
de sabermos que num verdadeiro conto de fadas não se precisa de um homem para deixar uma mulher feliz.
Fizemos todo o ensino médio no mesmo colégio. Nessa época, dei meu primeiro pití porque
Isabela fez amizade com outras moças e eu a queria somente para mim, exclusivamente. Eu não tinha outros
amigos nem amigas. Isabela me bastava. Cheguei a ficar sem falar com ela por alguns dias, o que para mim
foi uma eternidade e mais dolorido que uma injeção de Benzetacil. Meu coração, porém, obrigou-me a ir pedir
desculpas. Voltamos ao normal, como éramos antes daquela briga.
Lembro-me com nitidez, ainda, de nosso último ano, antes de irmos para a faculdade. Fomos
juntas a uma festinha organizada pelos nossos colegas de turma com o objetivo de arrecadar recursos para a
formatura. Era uma festa à fantasia. Ficamos eufóricas, mesmo sabendo que muitos deles não nos curtiam e
nos excluíam de seus círculos. Pensamos em muitas fantasias para aquela ocasião, mas ao final, ficou decidido
que eu iria de Cowboy e ela de Marylin Monroe.
Providenciamos as nossas fantasias, as quais ficaram um espetáculo. No dia do evento, Isabela veio
à tarde para a minha casa, carregando as roupas de Marylin e a famosa pinta, improvisada de cera de abelha.
Certificamo-nos de que a porta estava totalmente trancada. E colocamos um filme na tevê e o assistimos como
sempre fazíamos: deitadas em minha cama. Era um filme alemão em preto e branco chamado “Senhoritas em
Uniforme”. Os nazistas nos mandariam para a câmara de gás, se soubessem de nossa orientação sexual. Ah,
aquela cama conhecia nossos segredos mais recônditos! Quantas carícias sinceras sob os lençóis! Quantos
beijos lascivos percorreram nossas bocas! Quantos juramentos saíram de nossos lábios! Nesses momentos,
nossos corações pareciam não caber no peito, pulsavam a mil por hora, depois se acalmavam serenamente pela
cumplicidade de nossas almas.
Os ponteiros do relógio puseram-se a correr naquela tarde como um automóvel desenfreado
na ladeira. Quando notamos, já era tempo de nos arrumarmos para a festa. Tomamos banho apressadas e
colocamos as fantasias. Meu pai deixou-nos no local da festa. Entramos um pouco acanhadas, com um frio na
barriga. No salão, um som ensurdecedor fazia trepidar o chão, a ponto de não ouvirmos o que a outra falava.
Dançamos, tomamos vários drinks. Com a efusão do álcool, senti vontade de me enroscar em Isabela, de
beijá-la ali mesmo sem me importar com as convenções sociais... Mas, contive meu ímpeto. Com exceção da
presença de Isabela, toda a festa parecia sem sentido e sem graça. Não via a hora de voltarmos para minha
casa, para o meu quarto, para o meu refúgio.
Lá pelas tantas da noite, puxei Isabela pelo braço e a levei para um espaço fora da vista das
pessoas. Ali, o Cowboy beijou Marylin Monroe apaixonadamente sob os olhares anuentes da lua. Foi como se
um eclipse lunar invadisse nossos corpos simultaneamente. Decidimos, então, voltar para a casa de meus pais.
Despedimo-nos de alguns colegas na festa. Chamamos um táxi. No banco de trás, na certeza de não sermos
observadas pelo condutor, a minha mão roçava as coxas de Isabela que demonstrava um ar de contentamento.
Era alta madrugada quando chegamos em casa. Estávamos meio bêbadas e com uma pontinha
de fome. Fomos direto para o meu quarto, nem pensamos em preparar um lanche, nossa fome era de outra
natureza. Tranquei a porta, beijei demoradamente Isabela, tirei o vestido de Marylin, desvencilhei-me da
roupa de Cowboy. Tiramos aquelas fantasias e fomos viver a nossa. Levei-a para o banheiro. Enquanto a
banheira enchia, em pé debaixo do chuveiro, com a ducha eu aspergia água pelo corpo dela. Aquele corpo
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ameno e alvo era a praia no qual o meu desejo se jogaria. Os jatos d’água deixavam os seios de Isabela mais
sensuais. Eu os apalpava com delicadeza, passando água com as mãos, ao mesmo tempo em que ela acariciava
as minhas costas.
Assim que a jacuzzi encheu, conduzi Isabela para lá. Enfiei as pontas dos dedos e percebi que a
água estava morninha. Entrei, deitei-me de costas e pedi que Isa viesse para o meu colo. Ela apoiou-se na
borda e desceu lentamente de costas para mim. Eu a segurei e a aconcheguei cuidadosamente no colo como
a mãe faz com seu bebezinho. Meus carinhos pela sua nuca faziam-na fechar os olhos e ela movimentava as
pernas derramando água. Alheias ao mundo lá fora com suas regras morais, eu e ela estávamos ali, vivendo no
nosso universo, bem mais denso, intenso, muito melhor e mais humano.
Após o banho, enxuguei o corpo de Isabela e fomos para a cama. Sentadas na cama, com as
nádegas dela entre minhas pernas, a ponto de tocar suas costas com os meus peitos, penteei seus cabelos
dourados e depois os prendi. Em seguida, virei sua cabeça e procurei sua boca. Seu hálito suave percorreu
minha face e entrou pelas minhas narinas. Sem que eu esperasse, Isabela jogou-se sobre mim e começou a
beijar-me ensandecida. Beijou-me por completo. Meu corpo jorrava água por todos os lados parecia uma
charneca. Depois a boca quente de Isa foi descendo pelas minhas entranhas e o meu desejo foi se agigantando.
Os toques de sua boca nos meus lábios faziam com que eu me debatesse na cama alucinadamente. Isabela não
só fazia mágica com a boca, seus dedos eram como de um pianista, ágeis e suaves a dedilhar o instrumento. E,
com eles, alternava as carícias em mim, que delirava, alucinada, qual onda revolta da Pororoca1 a debater-se
nas pedras das margens do rio Araguari.
À beira da loucura que só o prazer propicia, deixei o egoísmo de lado. Queria que Isa sentisse
também tamanha satisfação, tamanho prazer naquele momento. Então, nos beijamos simultaneamente. Há
sessenta e nove maneiras de se expressar tal sentimento, entretanto, nenhuma delas comportaria a explicação
para tanto desejo. Bocas com lábios, lábios com bocas. Dois corpos que se completavam. Dois seres em
completude. Na prática, a Matemática entrava em ação para ajudar a contabilizar os nossos desejos. Nossas
línguas deslizavam singrando mares e rios proibidos. Nossos dedos molhados tocavam os céus. A cama,
oceano de prazer, rangia complacente sob nossos corpos. Pinceladas suaves nas telas. Obras de arte delicadas.
Arte de valor imensurável. E, assim, tivemos o êxtase mais lindo de todas as nossas vidas, com as bocas
encharcadas de prazer.
Já amanhecia na cidade, os raios solares davam bom dia pela vidraça da janela do quarto.
Adormecemos abraçadas. Saciadas e plenas. Dormimos o sono dos anjos. Acordamos mais humanas com toda
certeza. Após o almoço, retornamos para o quarto, rimos do alvoroço em que este se encontrava. Arrumamos
tudo. Colocamos os objetos espalhados em seus devidos lugares, no entanto, jamais a pinta de Marylin fora
achada. Lembro-me com nitidez de todos os detalhes até hoje.
Concluímos o colegial e pretendíamos estudar na mesma universidade, mas os pais de Isabela
não pensavam assim e nem os meus. Os de Isa, decidiram que ela iria cursar Medicina em outro estado e, os
meus, que eu cursaria Direito aqui na cidade mesmo. Foram tempos difíceis para nós. Tempos doloridos. Mas,
no fundo, sabíamos que o tentáculo da família tradicional enfim nos alcançava. Nossos pais sabiam da nossa
relação, apenas fingiam não ver. De certa forma, encobriam. Porém, para salvaguardar a tradição preferiam dar
1 Pororoca é um fenômeno natural caracterizado por grandes e violentas ondas que são formadas a partir do
encontro das águas do mar com as águas do rio.
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um basta, sem se importarem conosco.
Lutamos arduamente contra aquela imposição, mas fomos vencidas. Na época aprazada, Isabela
viajou. Não pude despedir-me dela. O tempo foi passando e, vez ou outra, recebia cartas, mas estas foram
rareando. Soube depois que estava namorando um rapaz, o qual estudava na mesma faculdade dela. Tentei não
dar importância, mas aquilo me dilacerava a alma. Até que, ao ler um dos jornais da cidade vi os proclamas de
seu casamento com o dito rapaz. Desabei. Meu coração desmoronou em prantos. Meu mundo também ficou
em pedaços, como se tivesse sido atacado por uma onça pintada. Era como se eu tivesse perdido o motivo para
viver. Tive de ser forte, porém. Mas, forte como só as mulheres sabem ser quando se deparam com situações
supostamente instransponíveis.
Por ocasião do enlace matrimonial, escrevi um poema e pedi que meu pai entregasse à Isabela.
Decidi não ir à cerimônia. Meu coração não aguentaria. Disse que eram meus votos de casamento. Era um
poema bem curto, seus versos, entretanto, expressavam toda a dor que eu senti pela ausência e abandono.
Todavia, não deixava de ser também uma declaração de amor:

Canção do Triste Abandono
Há muito eu te aguardei,
Mas tu não me esperaste.
Por ti sofri... chorei...
Quando me abandonaste.

O pranto nunca enxuguei.
De mim tu te afastaste.
Sozinha – só – fiquei
Com outro tu ficaste...

O tempo passou, eu sei
Que por mim tu passaste e,
Tanto quanto eu te amei
Sei que tu não me amaste!
Passei muito tempo sem saber do paradeiro de Isabela. A última notícia que tive de Isabela era
a de que havia engravidado e fora morar em outro país com a sua família. Parodiando o grande Bituca2 “fui
2 É o apelido carinhoso do cantor e compositor brasileiro Milton Nascimento.
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seguindo pela vida tentando esquecer de Isabela”. Não namorei. Não casei. Vivi sozinha. Tornei-me uma
dessas mulheres que nascem para ser só. Minha família nunca entendeu a minha solidão. Eu mesma, às vezes,
não compreendia. Sempre fui fiel aos meus sentimentos. Nunca culpei Isabela pelo fato de ter casado. Por ter
medo de enfrentar a vida, como eu enfrentei. Será se teríamos como vencer? No entanto, eu continuei amando
Isabela. Ainda a amo. Jamais poderia esquecer do meu primeiro e único amor.

REVISTA BARBANTE - 159

PUPUNHA
Fernanda Santos1

Levei muitos anos sem conseguir comer pupunha. Era saborosa, delicada, e cozida escorregava
mole, na minha garganta. Para surpresa minha, no outro dia um aluno me ofereceu pupunha,
fechadinha num taparuere: “A senhora quer?”
Tem uma história por detrás da pupunha. Uma história triste, mas uma história boa. Porque a
vida pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, triste e boa.
Durante anos, eu e a minha mãe comemos pupunha juntas. Ela chegava a casa com uma sacola
de compras, me chamava no berro, como sempre fazia, lá da cozinha, hoje tem pupunhaaa!! A
mãe, quando berrava uma coisa, era nos extremos. Ou era uma coisa muito boa ou muito ruim.
Como éramos muito pobres, a pupunha era uma iguaria rara, lá em casa. Se a mãe trazia, fosse
por boa disposição fosse por se lembrar de mim, eu sabia que havia festa. E aquilo era entre
nós duas, os homens da casa não eram chamados... Nunca simpatizei com pupunha, dizia o
pai, enjoado, enquanto tomava o seu café...
Demorava. Eu queria muito a pupunha, e nunca mais ficava pronta. Ó mãe, e a comida?? Pára
de perguntar. A criança calava. Depois vinha a iguaria, bela, intocável, perfeita. Comíamos
aquilo muito quente, até ficarmos indispostos, os irmãos mais novos roubando as pupunhas da
panela. Xô, meninos, a mãe dava um tapinha na mão do caçula e amassava o braço do mais
velho. Não comam o coquinho ou ficam abobalhados! A mãe remexia na panela, ainda quente,
e vigiava os meninos. O momento era nosso! Se a vida acabasse ali, não tinha mal. Tínhamos
comido pupunha!
Isto explica o porquê de eu chorar quando como pupunha. Não choro por ser tola. A pupunha
escorrega, à mesma, na minha garganta, mas não tão bem quanto no tempo em que a mãe
andava pelo mundo dos vivos e tinha corpo. Eu como pupunha por ela e com ela, derramando
lágrimas, masoquisticamente. Apetece-me muitas vezes comer. É como se a mãe estivesse
aqui sem estar aqui. Levanto os braços aos céus por não ser camarão pitú, porque ou eu viveria
de novo na pobreza ou teria de arrumar pretextos mais baratos para ter a mãe aqui comigo,
escassos segundos que fossem...
A mãe era a mãe. Todas são especiais, pois claro. E invariavelmente todas partem cedo demais,
a gente sabe que sim. Mas a minha era a mãe fogo-fátuo, porque eu odiava-a tanto como a
amava e amava-a com tanta força que o ódio saltava à vista. E estas coisas não se explicam. Não
se explica porque é que há pessoas que passam na nossa vida desta forma, rápida e dolorosa.
1 Professora de Literatura Portuguesa na Universidade Federal do Amapá/Campus Santana.
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Nunca se fica a saber o que elas ainda nos teriam para ensinar, exceto anos mais tarde, quando
percebemos que a ferramenta estava lá e não sabíamos utilizá-la com eficiência e dignidade.
Isso são os pais, geralmente. Aparecem para nos ensinarem as pedras do caminho. E quando
o trabalho está completo desaparecem, que normalmente é quando começávamos a entender
qualquer coisa sobre a vida... Mas há muitas pessoas assim: sem explicação possível, cuja
intermitência não entendemos nem vamos entender. Cada pessoa é uma ferramenta, cada uma
nos fortalece para o momento seguinte. A vida não vai perguntar se você está preparado. A vida
acontece.
A mãe era a mãe. Como explicar? A mãe tinha tanta força que levava tudo à frente, copos,
pratos, talheres, vasos, marido, filhos, amigos... E isto é verdade. O pai, um dia, ofereceu-lhe,
no aniversário, um “seguro contra todos os riscos”, porque a mãe quase quebrara uma loja
de louças e vidros. A mãe era justiceira, daquelas que andam de ônibus, corrigindo injustiças
sociais. Não distinguia pretos de brancos, brincava com os filhos de todos, e dizia de brincadeira
que a meleca no nariz de todas as crianças era igual, bem como o excremento na fralda. Não
discriminava gays nem lésbicas, e contava sempre a história da amiga que se tinha apaixonado
pela enfermeira antes de morrer, dizendo que tinha sido sorte, ter alguém tão bom ao seu lado
no limite das forças. A mãe era um bocado universal, não sei, dizia ela, olha que depois de
morrer todos somos lindos. Até pode ser isso.
Com estes olhos vi a mãe comendo peixe com açaí. Nesse dia vestia um casaco castanho
que lhe escondia o sangue debaixo da camisa branca, depois de um exame doloroso, fechada
numa sala com um oncologista que lhe contava uma piada de português, para aliviar as dores.
Durante anos sonhei com a dita piada e agora já esqueci. E dentro da sala ela chorava e ria,
ria e chorava. “A senhora está bem, mãe?”, perguntava eu, durante o almoço. E ela respondia,
claro que sim! Humilhada por ter de usar o casaco num dia de abril calorento.
Com estes olhos vi a mãe aprender a fazer tudo com o braço esquerdo quando o direito ficou
inválido, faltar pouco ou nada ao trabalho em dias de tratamento violento, continuar a fazer as
refeições para os filhos, preparar sopa antes de ser internada e ainda me relatar, no dia seguinte
à cirurgia, que a enfermeira fumara “um baseado” à janela do hospital. Com estes ouvidos
escutei ela dizer “tu sabe fazê tudo sem mim, né?”, quando eu tinha a mais absoluta certeza de
não saber fazer nada.
Com todos os meus sentidos apurados e os menos apurados vi a mãe viver um ano depois
de lhe terem dado um mês de vida. Adoro pessoas valentes que se sobrepõem às estatísticas!
E claro que não sabíamos que só lhe tinham dado um mês de vida, a verdade ela carregou
sozinha e não contou a ninguém.
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Durante anos, vivi na insolvência de não saber o que fazer. Todos os dias corria para a cozinha
para lhe contar as novidades e levava horas a entender que ela não estava ali. Lembro-me de
encher uma panela pequena com lágrimas de saudade, e no final ter pensado “sou burra, só
posso ser burra! As panelas servem, entre outras coisas, para cozinhar pupunha!”. Durante
anos, eu e o meu pai procurámos perceber onde ela guardava as coisas, qual a lógica subjacente,
e como distinguia a roupa dos homens da casa que vestiam o mesmo número. Havia códigos
para tudo e enigmas que só ela sabia resolver! Há coisas que se perderam até hoje, porque creio
que a casa mergulhou noutra dimensão depois da morte dela.
Acredito que, em outro mundo, a mãe esbofeteie anjinhos para trabalharem mais depressa
pelo bem de todos, coloque os braços em posição de açucareiro e os mande fazer o que lhes
compete, melhor, quero acreditar que, como sempre ela fez neste mundo, ela mesma arregace
as mangas e faça o trabalho de dez anjinhos. Não sem antes lhes dar uns tapas na bunda.
Acredito que, em outra dimensão, se Deus existir, ela descanse nos braços Dele, e de vez em
quando Lhe conte ao ouvido a célebre piada de português de que eu já não me lembro, e que
Ele, ou Ela, branco ou negro, português ou brasileiro, se vai rir imenso, lançando a cabeça para
trás e dizendo, “pareço bobo!” E que a mãe vai dizer, “Você não parece, você é!” (era isto que
ela sempre respondia!) Porque Deus deve gostar de pessoas trabalhadoras e bem dispostas,
que contam piadas, afinal elas O animam no Paraíso. Claro que eu não sei se Deus existe,
mas quem dera!, porque se Ele a levou é porque precisava dela, mais não fosse para botar os
anjinhos na ordem, que andam fazendo pouco por esse mundo virado do avesso...
O mundo é sempre à medida daquilo em que acreditamos ou escolhemos acreditar...
Tenho saudades. Da mãe. Da pupunha. De sentir o doce sabor da pupunha feita por ela.
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A FOME EM LÁGRIMAS
Jackie Vaz1

Separei todos os documentos necessários para ir atrás do auxílio alimentação da prefeitura, no dia seguinte, o desemprego me asolava todos os dias, os casos de covid aumentando, as notícias não eram nada favoráveis apesar que a vacinação contra o maldito vírus
caminhava em passos medianos no Estado do Amapá. Eu estava em casa confiante que conseguiria uma cesta básica para enfrentar o lockdown, que viria na semana seguinte, queria
passar os 7 dias com o mínimo de dignidade para os meus.

Acordei com um sol maldoso em minha cara, mas ainda cheia de entusiasmo. Tomei
um gole de café para ‘esquentar o estômago’ (como diria minha mãe), paguei um carro com
o restante de dinheiro que eu tinha na bolsa e cheguei na secretária de assistência social,
ainda determinada e muito simpática com todos os documentos necessários em mãos. Não
saberia jamais o desfecho que me aguardava.

Fiquei na cadeira de espera e fiz amizade com uma senhora que aparentava ter 60
anos, ela portava uma sacola de documentos na mão e uma sombrinha velhinha, começou a
destrinchar sua história de vida, e como estava sua situação diante do caos da pandemia, era
cedo e o estômago ainda estava quentinho. A senhora atendia pelo nome de Dona Simone,
ela era a primeira da fila de atendimento, perguntei se ela estava esperando receber a cesta
básica também, ela respondeu com a fala carregada de tristeza: - Preciso muito, minha filha,
eu ajudo uma senhora a limpar a casa e ganho as coisas, mas essa semana ela não me chamou. Os vizinhos me ajudaram dando um jerimum, meio quilo de feijão, uma cebolinha, e
hoje não tenho nada em casa, só saio daqui com a minha cesta!
Eu fiquei com a garganta tampada após a resposta de D. Simone, eu comecei a pensar
de forma repentina no dinheiro da minha volta para casa, queria doar! Na minha cabeça martelava “espero que essa mulher consiga, se ela conseguir eu estarei feliz hoje.” Dona Simone
ainda falou que foi diagnosticada com covid-19 em Março de 2020, e estava com sequelas,
mas que fazia faxina para sobreviver, foi um papo longo durante duas horas sentadas na espera de uma resposta da secretaria, a dor de dona Simone começou a doer em mim eu não
1 Graduanda em Letras, na Universidade Federal do Amapá/Campus Santana.
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podia oferecer nada digno naquele momento, as duas estavam sem aparo, os meus olhos estavam ficando secos pela demora de um atendimento humanizado, os funcionários passavam
pela gente, não olhavam nos olhos, não falavam um bom dia, e eu me sentia invisível a cada
minuto que passava, o meu otimismo foi murchando.
Dona Simone foi atendida por volta das 13 e pouca da tarde, eu fiquei tão feliz, nem
pensavam mais nos meus, eu só queria que aquela frágil senhora fosse pra sua casa com seu
alimento, eu já estava invisível, eu nem queria mais atendimento, eu só desejava algo tão
pequeno. “Como cheguei nessa situação?”, o expediente acabou e eu não fui atendida, atravessei o portão da secretaria para ir embora cheia de fúria, chorei silenciosamente, o estômago ficou frio, a fome estava em meus olhos encharcados, eu só lembrei da frase de Carolina
Maria de Jesus em sua obra o Quarto de despejo: Diário de uma favelada: “O Brasil precisa
ser governado por uma pessoa que já passou fome, a fome também é professora”, eu só conseguia pensar o quanto ela estava certa, - e continua certa! - após 60 anos ainda há um anseio
por alguém que olhe pela gente não de forma miserável, a própria secretaria de assistência
social do governo não sabia acolher alguém necessitado, ao sair de lá eu me senti um urubu
atrás de um carniça ao léu, um ser indesejado e espaçoso. Eu cheguei em casa com uma sede
de justiça, crua, com uma imensa vontade de denunciar todo o descaso, de estômago frio e
mãos abanando, o único alento que me restava era a visão de Dona Simone carregando sua
cesta, o estômago dela ficaria quentinho naquele dia.
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ARANHA GIGANTE
Lana Miranda1
Na esquina do Rio Jaburu, na divisa de três caminhos: Rio Mocajubim, vila Monte Sinai e o outro que levava
ao Amapá como destino, existia algo diferente, misterioso e poderoso. Muitos moradores que atravessavam
essa passagem com seus cascos, remavam, remavam e parecia que não saíam do lugar, eram como muxos
cheio de macaxeiras tiradas da roça, pesada que só. Os nomes desses transportes com o passar do tempo foram
mudando e com um novo nome «biquetas”. Elas tinham seus motores na parte de trás dos cascos mais abertos,
- que curiosa era essa modernidade por aquelas bandas de lá! -, até mesmo quem era dono de motocicletas dos
rios, as famosas biquetas velozes que levavam tudo via pela frente, mas não temiam andar nessas jeringonças,
ainda assim se viam com frouxidão ao passar naquela parte do rio perigosa. Todos que passavam por ali
sentiam-se acabrunhados, era um redemoinho forte e de tempos em tempos ficava incontrolável.
Vovó contava para meus primos, irmãos e eu sobre algo muito esquisito que dormia naquela esquina,
bem no fundo do rio e quando fazia suas visitas aos parentes, tinha que passar por aquele trecho. Era acostumada
a fazer suas compras na baiúca do compradre Chico toda semana, e tadinha passava rente às plantas nas
margens do rio cabreira. Dizia que barcos grandes só conseguiam porque eram mais fortes e podiam passar
por ali.
«- As lanchas, princesas (barco porrudo parecido com o Titanic) e até o Solon barcão mais conhecido
da passagem Breves, Belém, Amapá só passam porque são bichão grande, sabe? Mas vai ter uma época que
nem o barco mais grande não vai aguentar tamanha força que a natureza vai mostrar “ disse vovó atracando a
canoa, retornando da viagem na baiuca do Chico.
Perguntávamos: «- Por que vó? A senhora já viu algo diferente pra ter tanto medo desse redemoinho?
Aconteceu alguma coisa? Conta!” Ajudámos ela a guardar as mercadorias. « - Bem vê não vi! Mas já aconteceu
algo muito estranho, sentem aí que vou contar, vou fazer um beiju pra gente merendar! ”, ela respondeu.
Sentámos agoniados de tanta curiosidade e ela começou a dizer:
“- Faz tempo, muito tempo, quando eu era menina, acho que da idade de vocês, eu meus irmãos, a
gente era acostumados a toda tardinha tomar banho no rio, papai não deixava a gente nadar pra muito longe,
nossa casa ficava um pouco perto da esquina do redemoinho, passava bastante barco, lá pelas cinco da tarde
e a gente gostava de ficar na maresia dos barcos grandes e o papai, o biso de vocês endoidava, vocês gostam,
né? De ficar na maresia que eu bem sei”. “ - Hum-hum, muito!!”
“ - Querem que eu continue? ”
Sacudimos a cabeça confirmando com muita empolgação, “- Sim, sim, vovó!!!!”
“ - Então, teve um dia que ele contou que era nascente e tinha muita maresia, já tava escurecendo
e vinha um barco do rumo de Breves pro Amapá, não era muito grande, de madeira velha já, alto, vinha
passando mais pro meio do rio, e o que era remanso tava ficando mais forte, e quanto mais ele chegava perto,
papai disse que o povo da vila começaram a gritar pra ele não ir pro o meio que a água ia puxar o barco,
ele não entendeu o sinal e já não dava mais tempo de desviar, ele ia ficando cada vez mais perto, e parecia
um caldeirão sendo mexido pela colher.
Foi quando de repente abriu um buraco imenso dentro do rio e cada corrente da água parecia as
pernas da aranha puxando o barco, ele girava, girava e a água ia se abrindo mais, e mais, e mais e as águas
escuras não dava pra ver direito mas tinha algum monstrão lá que tava querendo engolir aquele barco, o povo
1 Graduanda no curso de Letras, na Universidade Federal do Amapá/Campus Santana.
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da vila tava com muito medo do que estavam vendo foi quando eles estavam tentando ajudar e ver se dava pra
tirar o pessoal de dentro do barco, arregalaram os olhos mais ainda, não acreditando no que tavam vendo, é
agora que estamos todos lascados, fomos pegos de supetão quando vimo que aos poucos o bicho que não era
peludo, mas que tinha pernas longas e tava sugando o barco pro fundo, as pessoas estavam de boca aberta
esperando uma desgraça acontecer, mas para a surpresa das pessoas que estavam vendo e para o alívio de
todos que estavam no barco as águas foram se acalmando, bem aos poucos, o redemoinho se desfazendo, e
calmamente a aranha grande voltando a descansar no fundo do rio barrento e escuro. O barco saiu do caldeirão
e atracou o mais rápido que pôde num trapiche que encontrou. ”
Caímos na risada, não acreditando no que a vovó estava dizendo:
“ - Vó, isso não é verdade! O biso falou isso só pra senhora não ir pro rio e brincar! ”
E ela perguntou: “ - E vocês já não viram boto no rio?”
Respondemos: “- Sim! ”. “ - Então vocês acreditam que tem bicho no fundo do rio? ” - Falamos
desconfiados: “ - Sim, mas aranha não tem, não. ”
“ - Mas pode acreditar que tem, esse rio é um mistério, e sabe lá o que tem no escuro do fundo desse
redemoinho, cobra, aranha, sereia, boto, e tem mais, papai disse que tem testemunhas, então deve ser verdade.
”
Vó terminou de fazer o beiju entregou pra nós com uma xícara de chá de capim- marim e fomos
tomar nosso café da tarde na beira do trapiche, ficámos ali olhando os pequenos redemoinhos e pensando sobre
o que vovó disse. E perguntámos: “ - Será que é verdade ? “ Será que tem uma aranha grande, aí? ”
Nos conformámos, porque também já vimos de tudo, nesse rio, que é lindo e muito misterioso,
profundo e pelo que pudemos ver, bastante perigoso. Já desaguou alegrias e tristezas, é ele que nos dá o
sustento, é ele que é nosso alento. Ela nos observava com aquele olhar cheio de amor e cuidado para não
cairmos no rio enquanto amassava o açaí para a janta.
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AJURICABA DO NASCIMENTO
Regina Ruth Rincon Caires
Campinas/SP

− Aceita um refrigerante? Água?
Ao mesmo tempo em que meneia a cabeça negativamente, coloca a mão à frente reforçando recusa
para a comissária.
Ajeitando-se na poltrona, procura afastar o incômodo. Desde a decolagem, o estômago trava uma
batalha insólita com os bons costumes. Sem dúvida, se tivesse o corpo mais sadio e aguentasse a longa viagem
por estradas, o retorno seria menos sofrido. Nem de longe imaginaria entrar num avião. E agora está ali.
Desconfortável, sentado ao lado do passageiro que tem fone atolado nos ouvidos e come amendoim salgado
num mastigar desembestado, enquanto vê numa das telas, entre as muitas dependuradas no teto, um filme
cheio de explosões, tiro para todos os lados. O cheiro do óleo torrado é nauseante. É. Talvez tenha demorado
muito a regressar.
Fecha os olhos para embaçar a luz intensa. E leva um tremendo susto com o balanço forte do avião. Não
tolera altura, não queria estar ali, e essa brincadeira não estava combinada. Segura firme nos braços da poltrona
enquanto aperta os olhos. Pensa ser hora de pedir perdão a Deus. Os solavancos persistem, um silêncio doído
toma conta do ambiente. Retesado, procura fixar a cabeça no encosto. As mãos latejam. A aeronave estabilizase, e então o comandante explica que atravessaram uma tempestade com ventos extremamente fortes, deseja
um bom descanso a todos e informa que, em pouco mais de uma hora, estarão sobrevoando a floresta.

Pouco sabia dele mesmo. Padre Leôncio contava que, naqueles tempos, a malária matava muita
gente, e então a missionária encontrou uma índia cambaleando na estrada, ardendo em febre, com muita falta
de ar, inchada, amarelenta, trazendo enganchado nas ancas um moleque que chorava sem parar. Levados
ao abrigo, a mulher pouco falou. Tinha nome de Anaí. Muito mal, disse que o menino, desde que nascera,
foi chamado de Ajuricaba pelo pai. Horas depois, ela morreu. E, no documento do cartório, foi anotado
Ajuricaba do Nascimento, filho de Anaí dos Anjos.
Levado ao orfanato, o menino cresceu sob os cuidados dos religiosos. Havia outras crianças, todos
meninos. E, devido ao nome de difícil pronúncia, ganhou o apelido de Jura. Não havia do que se queixar. A
comida era boa, farta. A cama asseada ofertava abrigo. Poucas lembranças restaram do antes. A morada de
janelas largas, piso tijolado, grande, ficava nos fundos da igreja, ao lado da casa paroquial.
Da mesma idade de Jura, havia mais cinco: Zinho, Tomé, Tico, Zé Mudinho e Bié. E cada qual possuía
quinhão de tarefa. No geral, além das aulas com Padre Leôncio que ocupavam parte da manhã, sobrava
tempo para brincar. A tarde ficava para a feitura dos rosários de contas de capiá, vendidos na igreja da
capital. Ocupação que relaxava. Bastava costurar com linha forte de carretel e ter atenção na contagem das
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bolinhas. Cinco mistérios com dez Ave-Marias, Glória e Pai Nosso em cada um. Fechado o círculo do terço,
o acabamento era feito com as rezas: Creio em Deus Pai e Salve Rainha, e, como enfeite final, uma cruz de
contas. Tudo separado com nós de três laçadas.
Zé Mudinho não fazia rosário. Não aprendeu a ler nem a escrever e não sabia contar as ave-marias.
Nesse trabalho, ficava incumbido de colher as contas. Bastava colocar o velho caldeirão vazio nas mãos dele,
partia numa corrida desvairada para as touceiras de capiá, lá na baixada. Era bom no serviço. Voltava com
o caldeirão abarrotado de contas, material para muitos dias de trabalho. E, enquanto os outros costuravam,
passava o tempo riscando a areia do terreiro com um pau. Fazia traços que só ele entendia, e ficava feliz. Não
sofria de leseira, apenas o silêncio é que era muito. Alma boa. Não havia olhar dirigido a ele que não fosse
pago com sorriso.
Além disso, ficava para Jura o afazer de pescar. Sempre na tardinha. Zé Mudinho ajudava a arrancar
minhocas, mas não ia com ele. Na mata, não podia ser gago do ouvido. O sinal do perigo exigia todos os
sentidos.
Com caniço e isca, rumava para o igarapé. Soltava a canoa até onde a corda, enlaçada na árvore,
permitia. Arremessava a linha para perto das folhas de jaçanã, e o anzol iscado bailava na água serena. Dava
para ver o peixe abocanhando o chamarisco e tentando se desvencilhar do enrosco, provocando marolas na
água e balançando as folhas redondas.
Em menos de hora, duas enormes fieiras de peixes se formavam. Então, chegava a hora do gozo.
Trazendo a canoa para a margem, Jura tirava a camisa e mergulhava no rio. Sentia-se rei, dava braçadas
enérgicas, piruetas acrobáticas. O corpo parecia feito só de carne, tamanho o desembaraço. Quando emergia,
só lhe enxergavam os dentes mostrados em sonoras gargalhadas. Era o ópio. A água cristalina a lavar a alma
e o perfume das flores de jaçanã desabrochando na entrada da noite.
Refrescado, tomava a direção de casa. Nas mãos, as fieiras abarrotadas. Logo, logo, os peixes estariam
ticados e marinando nos temperos de dona Zefa. E, naquela quase noite, o olhar para a mata fechada se
mostrava cravejado de mirabolantes luzeiros: a dança dos pirilampos.
O tempo mudou tudo. Iranduba ficara pequena para Jura e a maioridade exigia asas. Na cidade,
corria a notícia de que a construção da nova capital do país recrutava trabalhadores de todos os cantos. E o
transporte era sem custo. Padre Leôncio reforçou o intento, arrumou a velha mala, juntou algumas roupas,
e repassou a Jura uma pequena reserva de dinheiro. E, assim, sem abraço e sem choro, no normal da vida,
acenou adeus aos que ficaram.
No Planalto Central, chegou meio atordoado. Árvores nanicas, raleadas. Tudo era construção, terra,
poeira vermelha. Nada de fartura de água, nada de chuva. Secura. Trabalhou pesado, mas por pouco tempo,
pouco mais de três meses. Ali, nada mostrava graça. Nem o sol podia ser visto, e calor não era melado.
Ressecava o couro. Sem rio para se banhar, só a poeira cobria tudo, tirava a beleza do dia. Sequidão.
Assim, no meio de uma prosa, conseguiu encaixe num transporte que o levaria para São Paulo.

As luzes internas do avião são apagadas. Não há mais filmes nas telas, tudo quieto. Alheado de tudo,
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Jura nem havia percebido. Assusta-se. Pelo horário e conforme a fala do comandante, a aeronave deve estar
sobrevoando a floresta. Na cabeça de Jura, pura aflição. Pavoroso pensar que, se o avião caísse, ficaria perdido
no meio da selva. Coça a cabeça enxotando o mau agouro. Do lado, o parceiro da viagem está largado na
poltrona, a sono solto. Corre os olhos, todos estão com as poltronas deitadas. Passa a mão pelos lados do
assento, apalpa toda a volta. Nada de achar o botão para abaixar o encosto. Contém o ímpeto de cutucar o
parceiro para pedir ajuda. Não, não teria cabimento. Tenta mais uma vez descobrir o infeliz do botão, mas
desiste. Ajeita-se como pode, na vertical. Afinal, sabe que não vai dormir. Além do medo que esfria as tripas,
a ânsia de chegar dá comichão.

São Paulo era um desvario de tamanho. Abraçado à mala, foi deixado na praça do centro. Final do
dia, céu encharcado de nuvens pretas. Gente de passo apressado, gritaria de vendedor, buzinas estridentes,
confusão medonha. Ali, nem Zé Mudinho teria paz. Sorriu com a lembrança do amigo. Saudade batia forte.
Procurou uma ponta de banco, precisava ajeitar as ideias. Sentado, observava. E o movimento de gente,
assim como a aflição, foi serenando. Logo, poucas pessoas continuavam na praça.
E apareceu Zuleica. Rapariga bonita que só vendo! Novinha, apesar da roupa estranha e da maquiagem
exagerada, não mostrava acesume. Andava devagar, gestos certeiros, sem ruído. Agora, os olhos... Ah! Os
olhos eram safados. Matreiros, incisivos, falavam mais que a boca. Então, achegou-se, e o perfume da flor de
jaçanã anuviou os sentidos de Jura. Cheirava à flor, tal e qual. Olhando a velha mala junto ao banco, Zuleica
percebeu que ali estava um forasteiro. Sentou-se ao lado, bem perto, e falava baixinho. Falava bem perto do
cangote, os lábios quase encostados no ouvido, e arrepiava. E as palavras eram bonitas. Não demorou nada
e Jura se achou esparramado na cama do hotel onde Zuleica vivia. E ali ficou por dias, semanas. Até que o
dinheiro acabou.
Não foi apenas Jura que se enrabichou por Zuleica. Percebia-se afeição entre os dois. Por um bom
tempo, ela não atendeu outros clientes. Os dois, alegremente, dividiam pão com mortadela e guaraná. Mesmo
quando Zuleica precisou voltar ao trabalho, continuaram dividindo o quarto. O inconveniente era que Jura
precisava ficar na porta do hotel enquanto ela dava expediente. Mas, convencido pela lábia de Zuleica, o dono
do hotel contratou Jura para o serviço de limpeza e cedeu-lhe o quartinho dos fundos. Jura conheceu outras
mulheres que faziam programas ali. E foi um desacerto. Refestelou-se na esbórnia. Talvez tenha sido o tesão
do mormaço, tão falado na sua terra. Ficava pensando no esculacho que levaria se Padre Leôncio aparecesse
por ali. Certamente levaria petelecos. Nem saberia contar quantas doenças pegou, de quantas tratou. Só
tomou jeito quando ficou maninho. Foi o médico que disse, e foi uma tristeza danada.
A amizade com Zuleica era o que lhe animava. E foi ela que o ajudou a arrumar os documentos,
todos, e ainda cuidou dele durante as doenças. Tinha paciência de explicar tudo da cidade grande, ensinar
as malícias nos tratos e nos destratos. Jura era desprovido de maldade, demorava a perceber a sutileza de
insultos.
Certo dia, Zuleica contou que havia conhecido um sujeito estribado. Político lá das Minas Gerais,
gentil, amoroso e que recebera proposta de se mudar para um apartamento de dois quartos, perto dali. Seria
teúda e manteúda. E estava feliz, teria seu canto, sua privacidade. Mas havia imposto uma condição: o
mineiro teria de permitir que Jura ocupasse um quarto do apartamento. E assim aconteceu.
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A convivência era pacífica. O mineiro aparecia duas vezes no mês. Nestes dias, Jura dobrava turno
no trabalho. Queria ser discreto, dar mais intimidade ao casal. E, ao contrário, nas folgas do trabalho,
zanzava pelas redondezas. Caminhava ao léu, até encontrar o prédio em forma de peixe. Amor à primeira
vista. A ondulação da fachada era o retrato do movimento da enguia nas águas do igarapé. E essa figura
ziguezagueava nos pensamentos dele, dia e noite.
Foram várias visitas, e, a cada vez, os olhos apanhavam detalhes da construção ondulada, desenhada
pelo mesmo homem que imaginou os prédios do Planalto Central. As curvas eram alucinantes, mexiam com
o corpo. E Jura decidiu que um dia trabalharia lá. Persistiu. Semanalmente, perguntava ao porteiro se havia
vaga para pessoal de limpeza. Foram meses, até conseguir colocação. E Zuleica foi junto quando ele levou a
carteira de trabalho para ser preenchida. Dali em diante, era feliz feito passarinho. Cuidava da limpeza do
térreo e do primeiro andar do bloco A, local movimentado, cheio de vida.
Zuleica resolveu seguir para Minas, o político a assumiria como companheira. Antes disso, escriturou
tudo certinho no Cartório e surpreendeu Jura quando lhe doou o apartamento e uma boa quantia em dinheiro,
depositada no banco. Foi uma choradeira sem fim, talvez a única e última de que se lembrava. E, quando
ela partiu, não sabia que seria o último abraço. Mas foi. Meses depois, o casal foi para o estrangeiro,
definitivamente.
A vida seguiu o rumo. Jura continuou só. Não havia do que se queixar. E chegou um momento de
desvalorização assustadora dos apartamentos do condomínio em que trabalhava. Aproveitou a chance,
vendeu o apartamento que Zuleica lhe dera e comprou outro ali, no primeiro andar do prédio em forma de
peixe. Bênção. Incrédulo, nem conseguiu dormir na noite em que se mudou.
Guardava apenas um desejo além do de retornar para a sua terra, onde descansaria. Queria ver o
prédio lá de cima. Mas o pavor por altura nunca lhe permitiu tal façanha. Jamais falou sobre isso. Fazia
algum tempo que relutava com o medo. Estava envelhecendo e precisava acelerar a proeza. Foi num domingo.
Entrou no elevador, subiu até o trigésimo segundo andar. Nem raciocinava, não queria pensar em que altura
estava, não queria que as pernas tremessem. Chegando lá, abriu a porta da escada de incêndio. Ficou um
tempo parado. Fez o Em Nome do Pai, beijou o crucifixo do cordão, e foi alteando os pés na escada. Quando
botou a cabeça acima do topo, o vento desenfreado lhe levou o boné. Agachou-se, instintivamente. Estava
apavorado, mas não iria retroceder. Deu mais um tempo, esperou o coração desacelerar, foi erguendo o corpo
aos pouquinhos. Havia mais dois degraus. Se subisse os dois, veria tudo com clareza. Segurando firme no
corrimão, subiu. E o que viu jamais esqueceria. O serpenteado de concreto era ainda mais belo visto dali.
Enguia gigante. Para não quebrar o encanto, ficou estático, sem olhar para os lados ou para baixo. Sentia
vontade de gritar tanta beleza, mas nem a voz saía. A luta contra o medo e o êxtase do momento deixaram-no
como Zé Mudinho. Feliz e sem fala. Esta foi a primeira e última vez que viu tudo aquilo. Ficou registrado.
E chegou o dia de voltar. Aposentado, sem nada mais que o prendesse ali, desfez-se de tudo. De
sobra, apenas a mala de roupas. Já não mais a velha mala. Nova, de rodinhas, cheia de modernidade. Nem
combinava com ele. E partiu sem olhar para trás, sem tristeza, sem remorso. Havia realizado um propósito.
Feito.

As luzes são acesas, a comissária avisa que logo o avião pousará. Jura sente as pernas dormentes, a
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posição incômoda da poltrona desandou a coluna. Dá sapateadas no chão, massageia as coxas, os joelhos
doem. Que sofrimento! E ainda vem esse pouso! A batalha do estômago reinicia. A voz do comandante enche
o ar e avisa sobre o procedimento de pouso. Jura aperta os olhos, pensa nas contas do rosário. Ave-Maria,
Glória, Pai Nosso, Salve Rainha, mas não reza. O avião baixa de pouquinho, parece descer escada. Cada
degrau traz o estômago na goela. De olhos fechados, tem a sensação de estar de cara empinada para frente,
feito passarinho em queda livre. Cerra os dentes com tanta força que sente a dentadura cortar a gengiva. Isso
mesmo. A vida também lhe tirou os dentes.
Quando o avião toca a pista, abre os olhos e vê que está no nível da terra. E freia. Aperta os pés no
estribo de descanso com tamanha força que os tornozelos estalam.
É madrugada, início. As portas são abertas e os passageiros saem por um túnel, diretamente para a sala
do aeroporto. Depois de pegar a mala e chegar do lado externo do prédio, Jura sente a mormaceira, aquele
calor melado que oleia a pele. De volta. Abraçado.
Desperta do enlevo com a chamada do taxista. Entra no carro e pede informação ao motorista. Quer
saber como chegar a Iranduba. Qual barco deveria tomar? O taxista cai na risada.
− Homem de Deus! De que planeta você veio? Daqui até Iranduba vai pela ponte, e faz muito tempo!
Sem jeito, Jura dá uma risadinha e combina que é esse o trajeto a fazer. Menos de hora, lá está ele,
diante do hotel em Iranduba. De frente para a igreja, que não é a mesma. Nem acredita. Sente vontade de
andar, ver tudo, mas não convém. É madrugada e o corpo precisa de descanso. Clama por repouso.
Dorme profundamente. Acorda com sol alto. Nem bem toma café, bota os pés na rua. Entra na igreja.
Modificada, moderna, mas os santos são os mesmos. Junto ao altar, uma lápide com placa de mármore trazendo
escrito o nome de Padre Leôncio. Ajoelha-se. Agora consegue proferir todas as rezas. Em silêncio, fala com
ele. Agradece a oportunidade da vida que lhe proporcionou. Emociona-se. Depois, fica tempo sentado no
banco da frente. Sem pensar, sentindo.
Dá uma volta no quarteirão. A casa paroquial imponente, nada parecida com a antiga, de muro alto e
grades vazadas, mostram o belo jardim. Não há mais o orfanato. No lugar, um salão de festa imenso. Nada de
ruas de terra. Na baixada que segue até o rio, lá longe, tudo é asfalto. Não há moitas de capim capiá, nem terra
para arrancar minhocas. É outra cidade, estranha. Vagarosamente segue pelas ruas. Tenta associar algumas
construções às lembranças que guarda. Algumas vezes, perde a noção de onde está. Muitos jardins, creches,
escolas, ônibus circulando por todos os lados. Crianças brincam nos parques cobertos por arvoredos. Gente,
gente... Estranhos. Tão estranhos como a gente que via nos parques de São Paulo. Afinal, carregamos em nós
as estranhezas.
Hora do almoço, volta para o hotel. Na recepção, procura informações sobre casa à venda, sobre os
amigos do passado. Recebe cartão de uma imobiliária. A cozinheira, passando por ali, ouve a pergunta sobre
Zé Mudinho e fala que nada sabe sobre os outros nomes, mas que conheceu Mudinho. Morreu logo depois de
Padre Leôncio, e está enterrado perto da capelinha do cemitério.
Banzeado, Jura perde o apetite e só trisca a salada. Descansa pouco no sofá. Sai, pega a direção do
rio. As chuvas intensas continuam e a cheia é das maiores já vistas por ali. O tempo continua carregado. Por
fim, ele chega ao igarapé da saudade. As águas quase cobrem todo o tronco da árvore onde amarrava a canoa.
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Está longe da margem, rodeada pelas jaçanãs. Jura acocora-se no barranco. As pernas doem, a caminhada foi
grande.
O olhar de saudade busca as jaçanãs. Quer sentir o perfume, perfume de Zuleica. A doce Zuleica,
bonita que só. Quer pescar e comer os jaraquis ticados de dona Zefa, quer mergulhar nas águas do seu igarapé.
Queria tanto ter voltado antes...
Das nuvens carregadas, começam os gotejos. Chove de mansinho. De repente, um aguaceiro descomunal
escurece tudo, e a cortina de água turva os olhos. Jura olha para o rio. As jaçanãs se desprendem da raiz, a
cheia arrebentou-lhes os cordões. E elas seguem se distanciando da árvore, adentrando o rio. É a morte. Sem
flores, sem perfume. Jura mergulha nas águas, dá braçadas enérgicas, faz piruetas, sai em busca da flor de
jaçanã. Quanto mais se debate, mais a flor se distancia.
No hotel, apenas a mala o espera.
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O GIGANTE DA AMAZONIA
Ronilson Lopes
Era início de verão na capital São Paulo quando a Maria Helena, mãe de Bernardo de Sousa,
recebeu uma carta vinda de Lábrea, uma pequena cidade do interior do Estado Amazonas.
— É de seu pai, Bernardo, disse Helena, ao jovem rapaz.
— Então, pode rasgar, assim como fez com as outras. Respondeu Bernardo.
— Dessa vez eu conversei com seu pai por telefone, e achamos por bem que você vá passar
as férias escolares com ele.
— Por que isso agora? — Ele nunca se importou? Retrocou o rapazinho cheio de marra.
— Ele tem um bom motivo, dessa vez, para que você vá. Observou a mãe.
— E qual é? Pode-se saber? Perguntou Bernardo com ar de contrariedade.
— Eu prefiro que ele mesmo te diga quando chegar o momento.
Assim, Bernardo embarcou, embora contrariado, no primeiro avião que encontrou no início do
mês de julho para a cidade de Manaus e em seguida para Lábrea sem nunca imaginar as muitas
emoções que lhe aguardavam.
Quando chegou em Manaus e embarcou em uma pequena aeronave ele pode contemplar o
verde da floresta amazônica imensa, os muitos rios que existe nessa parte da região, ainda que
a viagem fosse apenas de uma hora e quarenta minutos, foi o suficiente para encher o coração
de encanto e beleza.
Quando chegou a Lábrea, que desceu do avião, Bernardo pensou que seria o grande momento
de vê o seu pai, mas foi seus avós Maria e Sebastião e sua prima Eliana que foram buscar o
garoto, uma vez que o pai morava em uma fazenda no Mufuá a alguns quilômetros de distância
da cidade e era lá que aguardava o filho.
À noite o rapaz pode dar uma volta na cidade de Lábrea e comer uma carne de sol na orla,
observando, encantado, os últimos raios do astro rei que desapareciam por sobre as águas do
imensurável rio Purus.
Por um momento, ao olhando a cena tão bucólica e ao ouvir do avô que seu o pai o aguardava
ansioso e que por isso ele deveria partir para a fazenda no outro dia cedo, Bernardo pensou por
um instante em seu coração, que talvez não devesse ir, que havia vivido dezesseis anos de sua
vida sem pai e que poderia muito bem passar mais dezesseis...
No entanto, tomou coragem e disse para si mesmo: — Eu vou. — Eu preciso enfrentar essa
situação agora, de uma vez por todas, eu preciso olhar nos olhos dele e saber o porquê ele me
abandonou. Assim, no outro dia cedo, o vaqueiro veio buscar o rapaz.
Quando Bernardo viu as águas turvas do rio Purus pensou o quanto fora bobo de não ter
aceitado antes o convite de seu pai e assim, além de já ter enfrentado seus próprios sentimentos
teria conhecido essa imensidão de beleza que agora estava vendo.
O vaqueiro conduzia a voadeira rapidamente enquanto o rapaz observava as castanheiras, os
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botos que saltavam sobre as águas, as muitas casinhas que há nas praias enquanto sua prima
Eliana, com os olhos castanhos cheios de encanto, comentava sobre as coisas interessantes que
viam nas margens do rio.
Quando chegou à fazenda, a alguns quilômetros de Lábrea, ele pode ver um sítio com muitas
árvores frutíferas, como o camu-camu, o açaí, o uxi, o pequiá, o abiu e muitas outras espécies
típicas da Amazônia.
Bernardo chegou ao casarão de madeira e encontrou dona Amanda, mulher de Zeca, o vaqueiro,
porém não viu o seu pai, no entanto, a amável mulher o fez subir as escadas e o conduziu até
o quarto de seu pai Antônio, o qual estava muito debilitado.
Logo que Amanda bateu a porta do quarto, Antônio, que já aguardava, respondeu: — Entrem,
por favor!
Pai e filho se olharam em silêncio. Amanda deixou-os a sós. Um de frente para o outro. Antônio
iniciou a conversa:
— Obrigado por ter vindo. Imagino que você tenha todos os motivos do mundo para não
gostar de mim e com razão. Sua mãe ficou grávida, ela deve ter te contado alguma coisa.
— É ela contou. Bernardo tentava segurar as lágrimas que tentavam escorrer de seus olhos
grandes e castanhos.
— Então, eu confesso que foi um erro meu que me arrependo amargamente. Eu até tentei
concertar assim que você nasceu, porém sua mãe não conseguiu me perdoar, é claro que ela
tem os motivos dela.
— Antes que você diga ou pense qualquer coisa, quero que saiba que não te chamei aqui
para que você me perdoe, se isso acontecer eu vou ficar muito feliz, no entanto, eu te chamei
aqui porque estou muito doente e gostaria muito de ver você. Além do mais, tudo isso aqui é
seu...
— Eu não quero nada seu. Respondeu Bernardo.
— Eu te peço que conheça tudo antes de responder assim, afinal, você é um adolescente,
ainda tem muita coisa para aprender. Tome ciência, depois você me diz.
Antônio estava muito cansado e começou a tossir e a ficar com falta de ar e por isso,
Amanda pediu a Bernardo para ir arrumar suas coisas no quarto onde iria ficar durante sua
estadia.
Quando Antônio sentiu-se melhor chamou o filho para passear em um velho castanhal
que havia nas proximidades da fazenda, o qual era preservado com muito zelo, há muitos anos
pelo avô do menino.
Mais uma vez, Bernardo sentiu que não deveria ir, afinal, se fosse era como se estivesse
aceitando, todavia, Eliana percebeu no íntimo do rapaz que ele estava em dúvida e lhe
aconselhou a ir, afinal, ela estava ali e não tinha nada a perder, ao contrário, só tinha a ganhar.
Pai e filho saíram da área da casa onde havia as arvores frutíferas e aos poucos foram
adentrando na floresta Amazônica, embora Antônio não estivesse muito sadio, como o castanhal
não era tão distante, ele pensou que valeria a pena fazer um esforço para passear com o filho.
Durante a caminhada o pai ia explicando para o garoto as dificuldades que enfrentava
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para viver em harmonia com a natureza, uma vez que constantemente travava lutas com
caçadores e madeireiros ilegais que teimavam em depredar aquela região.
Não demorou muito encontraram as primeiras castanheiras. A certa altura, os dois
resolveram parar um pouco para descansar, comer alguma coisa, trocar algumas ideias e o pai
aproveitaria para quebrar alguns ouriços para o filho.
O rapaz começou a ouvir o barulho de algum pássaro que cantava nas proximidades e
ficou extremamente curioso para vê que ave era aquela. O pai permitiu que ele fosse dar uma
olhada enquanto descansava mais alguns minutos.
Bernardo encontrou um lindo pássaro preto de bico amarelo e vermelho saltitando entre
os vários galhos e conforme o pássaro voava para mais adiante o garoto foi acompanhando
sem se dar conta que se afastava demasiadamente do pai e assim perdeu-se na mata.
O pai, certamente, deve ter gritado por ele, mas Bernardo estava tão aflito que não
conseguiu ouvir nada mais do que seu próprio coração assustado, enquanto andava sem rumo
no meio da imensa floresta.
O garoto vagou por três dias, com fome e com sede. Quando chegava a noite ele
encostava-se a algum tronco de árvore ou se escondia entre as folhagens e logo que amanhecia
ele voltava a caminhar, sem se dar conta que andava em círculos e de vez em quando passava
nos mesmos lugares por onde havia passado algumas horas antes.
Agora ele não tinha mais forças, caiu no chão trêmulo, com dores em todo o corpo,
bolhas enormes nos pés e marcas de picadas de insetos. Com muita fome e pensando que
aquele seria seu último minuto de vida, desmaiou.
Não se sabe exatamente por quanto tempo o garoto dormiu. Mas certamente dormiu por
um longo tempo, pois afinal estava extremamente abatido.
O corpo cansado de Bernardo de Souza foi despertando, lentamente, com as pancadas
dos ouriços, cujo barulho adentrava em seus ouvidos. Seu corpo preguiçoso só queria estar ali
no morno aconchegante de onde estava e antes mesmo de abrir os olhos pensou consigo que
havia tido um pesadelo, mas, na verdade, sempre estivera debaixo da castanheira com o seu
pai que agora extraia algumas castanhas deliciosas para ele comer.
Todavia, quando abriu os olhos, deparou-se com um lugar estranho. Parecia uma caverna e
estava deitado em uma espécie de cama ou de ninho do que se assemelhava a pêlos avermelhados
e descomunais.
Foi olhando assustado cada detalhe do lugar e foi saindo perspicazmente, quando avistou um
monstro gigante e de corpo peludo, de costas para ele e de frente para um lago, recolhendo
ouriços de uma velha castanheira e esmagando-as ao acertar em um tronco de árvores caída.
O garoto ficou paralisado com o que viu. Pensou em gritar, mas a voz lhe faltou. Seu corpo foi
escorregando aos poucos enquanto suas mãos se agarravam no barranco da gruta enquanto se
estirava de costas ao chão.
Pensou rapidamente em sair de mansinho, se arrastando, silenciosamente, e fugir. Todavia,
quando esticou a perna para se apoiar, o mostro olhou para ele com o único olho que possuía.
O adolescente ficou imóvel. Puxando o fôlego devagarinho como se fosse para o bicho não
se assustar. O monstro levantou-se e foi se aproximando, era enorme. Bernardo podia se ver
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refletido dentro do olho verde do gigante, e, quando bem próximo, abriu a bocarra que tinha
no meio do estômago e esticando a mão, pôs algumas castanhas na frente do garoto de disse:
— Toma.
— Para mim? Indagou o menino sem acreditar no que via.
— Você precisa se alimentar. Disse o monstro.
O garoto pegou o pedaço e comeu. Eram deliciosas. Enquanto se alimentava o jovenzinho
olhava para o aspecto do monstro, que também o olhava com o mesmo espanto e curiosidade.
— Quem é você? Perguntou Bernardo.
— Eu?... Repetiu o monstro, virando-se e indo pegar mais algumas castanhas.
O menino percebeu que o monstro pronunciava várias vezes o que ele havia perguntado como
se ele também não soubesse quem ele era, e por isso resolveu perguntar outras coisas para o
monstro.
— O meu nome é Bernardo, disse o adolescente. — E o seu? — Você tem um nome?
— Nome? Repetiu a palavra novamente o gigante peludo de voz rouca, com perplexidade.
— Você não tem um nome, não é? — Não tem importância. Vou lhe chamar de Troll. O
adolescente estava pensando nos filmes O Senhor dos Anéis que assistira com sua mãe, há
algum tempo.
— Não. Meu nome não é Troll. Nunca ninguém me chamou assim, pelo menos, não que me
lembro.
— Mas já que você não tem um nome, bem que esse poderia servir.
— Não. Melhor não. Eu vou me lembrar do meu nome.
Bernardo de Souza, além de pasmo com as características do monstro peludo, agora se espantava
ao notar que ele tinha algum tipo de amnésia, pois afinal não sabia nem mesmo quem era.
— Você conhece o Mufuá?
— O que é o Mufuá?
— É um local que fica na beira do rio Purus.
— O que é um rio?
— É um buraco na terra por onde passa água, igual esse aqui onde você está pescando, só que
bem maior.
— Um... Entendi. — E onde fica?
—Não sei. É o que eu quero descobrir. Meu pai mora lá, sabe...
— O que é um pai?
— Um pai? Bernardo ficou surpreso e triste ao perceber que aquele ser era tão diferente
de tudo, das suas referências culturais, não fazia nenhum sentido para ele. Por isso, pois se
explicar desde o começo como havia surgido no mundo. E, mais perplexo ficou, quando ouviu
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do gigante:
— Pai, mãe, Família... Eu não tenho família. Eu acho que sempre existir.
— Eu preciso voltar para o Mufuá. Para minha família.
— Eu acho que já passei lá, mas não tenho certeza. — Vou ajudá-lo a encontrar.
Assim, o monstro foi caminhando ao lado de Bernardo, segurando a mão do garoto no meio da
floresta para que ele pudesse apoiar seu corpo fraco e encontrar o rumo de casa.
Caminharam por vários dias. Quando estavam cansados editavam-se à beira de algum riacho,
debaixo de qualquer pé de seringueira ou pequiazeiro e conversavam sobre muitas coisas
que observavam, como animais, pássaros e plantas. Quando tinham fome, o bicho arrancava
alguma raiz comestível, apanhava alguma fruta e assim, saciavam a fome.
Bernardo ficava deslumbrado a cada nova passada ao conhecer tanta diversidade. Avistaram
os macacos pregos, a anta imponente, o porco do mato, o tatú e a onça pintada que passou
cismada ao vê o menino com tão inusitada companhia.
Aprenderam muitas coisas um com o outro, entre elas, o monstro gigante aprendeu a sorrir,
ainda que desengonçado, olhando o menino que de vez em quando sorria vendo as peripécias
que aquele ser aprontava ao andar de forma estranha na selva.
Ao encontrar um riacho nadaram até não querer mais. Tiraram ingás da beira d’água, cada uma
com mais poupa e sabor que a outra e ficaram saciados.
No Mufuá, todos os dias seu Antônio, junto com Maria Helena que viera ajudar nas buscas,
pegavam a espingarda e saiam, para o meio da floresta, a procura do garoto. Lembravam-se de
suas conversas com o garoto e choravam baixinho cheios de desesperos.
Aos poucos, as pessoas iam perdendo as esperanças e diziam aos pais para desistirem da busca
pelo filho, mas os dois não gostavam de ouvir tais palavras, ficavam extremamente ofendidos,
porque dentro de si ainda havia uma esperança de um dia encontrar o filho.
Mas, aos poucos, depois de caminhar por um mês inteiro, seu Antônio começou a pensar que
talvez os amigos tivessem razão. Se o filho estivesse vivo estava muito distante, pois afinal ele
já havia procurado por muitas e muitas léguas e nada tinha avistado.
Assim, resolveu ele também, tristonho, em silêncio, guardar em um canto a espingarda. Agora
ele ficava deitado com muita tristeza em uma velha rede atada na varanda, enquanto Helena
chorava baixinho olhando as flores do jardim.
Depois de três meses vagando pela floresta Amazônica encontraram as castanheiras e olharam
ao longe e avistaram o sítio a beira do rio Purus e lá estava a casa do pai do garoto.
Quando chegou a casa, Bernardo chamou o pai, que veio contente com a mãe do menino e
Eliana para encontrá-lo e abraçá-lo forte. Ele deixou o monstro escondido na beira do rio
Purus.
Naquele dia foi festa e alegria, os vizinhos vieram visitar e saber como o garoto estava e
todos ficaram encabulados porque afinal ele estava bem gordinho, como se estivesse sendo
alimentado todos os dias.
A partir daquele dia, o menino procurou informações com o vaqueiro, com os vizinhos e até
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com Eliana: o que seria um ser gigante, de um olho só, com uma boca no meio do estômago e
pêlos vermelhos.
Todos diziam alguma coisa, mas ninguém sabia ao certo o que realmente era aquele ser. Alguns
até afirmavam que era fruto da imaginação das pessoas, uma lenda indígena e que as pessoas
não deveriam dar tanto crédito.
Um dia, após ir até seu amigo tomar banho e pescar um pouco, o menino resolveu, de uma vez
por todas, mostrar o monstro para todo mundo. Quando o pai avistou o monstro deu um grito
cheio de pavor:
— O Mapinguari! E o pai Antônio correu para apanhar a espingarda e vir socorrer o filho.
Quando ele voltou com a arma que apontou para o monstro gigante, este olhou sem entender
direito o porquê de estar sendo ameaçado, olhou para o menino, coçou a cabeça e depois sorriu.
— Mapinguari. Disse para si mesmo, o monstro, como se quisesse saborear o próprio nome.
Seu Antônio e a ex-mulher Helena compreenderam que aquele ser não ameaçava a segurança
de ninguém e convidaram ele a ficar o quanto quisesse em sua casa, embora o monstro era
muito grande e entortava as tábuas do assoalho da casa quando andava, estremecendo tudo.
Mas ele ficou assim mesmo durante uns dias.
À noite, acendiam uma fogueira e os vizinhos se reuniam para contar histórias e, ao ver o
Mapinguari se admiravam e contavam muitas histórias de seus pais, dos pais de seus pais e
assim por diante, rememorando de tudo o que já tinham visto falar sobre aquele ser que, ao
ouvir as histórias podia lembrar de si mesmo e se reconhecer extraordinário em cada palavra
dita.
Em alguns casos as pessoas contavam que o Mapinguari ajudava os caçadores dando objetos
mágicos para que eles pudessem caçar e viver na floresta, mas, outros contavam que ele era um
ser que protegia os animais dos excessos do homem que teima em depredar a natureza.
Embora as histórias fossem tão diversas, o gigante ouvia, pensativo como se se alimentasse
das narrativas que as pessoas contavam e assim ia lembrando de suas muitas vivências ao
longo de toda sua existência que ninguém jamais saberia datar.
O monstro teve que ir embora. Bernardo e o pai o acompanharam até o rio, uma vez lá, o
garoto abraçou o bicho para que ele pudesse seguir seu caminho. Quando foi a vez de seu pai
Antônio abraçar o bicho este devorou, rapidamente, a sua cabeça, mastigando os ossos com
ferocidade enquanto o sangue escapava pelos cantos da boca.
Bernardo ficou trêmulo e aterrorizado e começou a gritar sem acreditar no que seus olhos
viam, com tamanha dor caiu no cão em prantos de choro em extrema agonia.
O corpo do homem estendido no chão virou outro Mapinguari e seguiu para a floresta para
aterrorizar todos os caçadores da redondeza do rio Purus e assim, continuar a luta em defesa
da floresta amazônica.
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O PEIXE
Ronilson de Sousa Lopes
Certa vez um homem chamado João andava muito estressado. Para relaxar foi pescar no lago
perto de sua casa, porém não havia peixe, pois estava poluído.
Para resolver a situação ele limpou o lago, foi ao rio Amazonas e fisgou um pequeno bagre e
o nomeou de Tubarão.
Quando João ficava zangado ia para a lagoa pescar o peixe. Quando estava feliz chamava os
amigos e fisgava-o, exibia-o para eles e fotografava o animal, que ficava muito irritado.
Com o passar do tempo Tubarão foi crescendo e ficando esperto, mesmo assim, o homem
sempre dava um jeito de captura-lo.
Um dia João estava chateado e foi pescar no lago.
Mais tarde, seus amigos chegaram e perguntaram: — cadê o João?
— Está no lago, respondeu a esposa de João.
Os amigos foram até lá e nada encontraram. Retornaram a casa de João e avisaram que não o
tinham encontrado. Com isso, a mulher foi até o lago e perguntou ao peixe:
— Peixinho, peixinho, cadê João?
— Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Arrotou o grande bagre.
— O que fizeste, peixe estúpido?
Fiquei estressado!
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CONCURSO NA FLORESTA AMAZÔNICA1
Waldir Capucci2
Todo fim de tarde, os habitantes da mata, no coração da floresta amazônica, ouviam
aquele barulho infernal vindo da lagoa, bem longe da civilização.
Eram centenas de sapos coaxando em um tom desafinado e tão barulhento que, mesmo
distante, nenhum animal ficava imune àquela sinfonia. Alguns estavam tão acostumados que
nem ligavam, mas outros ficavam importunados e queriam por um fim naquela balbúrdia
sonora.
Os passarinhos, julgando-se os melhores cantores das matas, alegavam que o som
mavioso de suas gargantas era abafado pelo barulho ensurdecedor da saparia. Resolveram
impedir o som vindo da lagoa com a ajuda e conivência de outros habitantes da mata.
Pediram uma reunião do CBF - Conselho dos Bichos da Floresta - para tratar do assunto.
Por acordo entre as partes interessadas, nomearam uma velha coruja para dirigir o evento e
buscar uma solução para o impasse.
Foi uma grande bagunça. A maioria dos animais ficou a favor dos sapos. Alegavam que
os pássaros podiam voar por toda a floresta e mudar de lugar quando quisessem, ao contrário
de outros animais, como os sapos, que tinham dificuldades em se locomover para grandes
distâncias. Era direito deles cantar ali o quanto quisessem, pois só tinham aquele espaço para
ficar.
A anta chegou a sugerir que os incomodados é que deveriam se mudar. Foi saudada com
o aplauso dos répteis, insetos, batráquios e alguns mamíferos. E foi, também, vaiada, através
da manifestação estridente de algumas aves, como os papagaios, as araras e os tucanos.
A coruja soltou um piado enérgico e pediu silêncio. Propôs aguardassem três dias para
que ela apresentasse uma proposta, com a condição de esta ser acatada por todos os habitantes
do lugar. Pedido aprovado por unanimidade, todos reconheciam a sapiência da velha ave e
respeitariam a decisão.
Nos dois primeiros dias a coruja voou por toda a floresta, conversou com vários animais
e observou muito. No terceiro e último dia, justamente domingo, todos se reuniram debaixo
de uma castanheira para ouvir a decisão a ser dada depois do jogo de futebol entre os times do
cachorro-vinagre e do jacaré-açu.

1 Da obra Testamento (2019), publicada na TBN Gráfica por meio da Lei de Incentivo à Cultura de Jacareí.
2 Membro correspondente da Academia Taubateana de Letras, da cidade de Taubaté (SP). Escritor, colaborador em projetos sociais e responsável, dentro outros, pela “Geladeira do Saber”, que disponibiliza livros
gratuitamente à população de Jacareí. E-mail: waldircapucci@yahoo.com.br.
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A coruja determinou que fosse feito um grande show de calouros e corais dos animais
com o fim de escolher os melhores cantores da floresta. A partir do resultado do concurso seria
tomada a decisão sobre o que fora pleiteado pelos pássaros.
Na verdade, a coruja era mesmo muito sabida e queria ganhar tempo. Ela não poderia
impedir os sapos de cantar, afinal, eles não sabiam emitir outro som. Por outro lado, se desse
razão aos passarinhos, estes ficariam muito vaidosos e, com o tempo, iriam querer calar o
canto de outros animais, impondo só o deles naquelas matas.
Passaram-se algumas semanas para os ensaios e, finalmente, chegou o grande dia. Para
apresentador foi escolhido “Gorducho”, um macaco-barrigudo muito popular e amigo de todos
os bichos. Para o corpo de jurados foram convidados o tamanduá, a sucuri, a onça-pintada, o
esquilo e o jabuti-tinga.
O domingo estava todo ensolarado e a floresta toda festiva para a grande decisão.
Além dos pássaros, outros bichos também participaram como o jacaré, a tartaruga e o
bicho-preguiça, mas nem conseguiram cantar. Outros, ainda tentaram e foram desclassificados
imediatamente, tais como a irara, a jiboia, a jaguatirica, o gato maracajá, o veado e a paca.
A briga para melhor cantor ficou entre os pássaros, como era esperado. O grande vencedor
foi o uirapuru em uma disputa muito apertada, já que muitos tinham o canto tão bonito quanto
o dele. Foram mais de duzentos concorrentes e levou quase o dia inteiro para se chegar ao final.
A disputa entre os corais precisou ser adiada para o domingo seguinte. Foi grande a
expectativa durante toda a semana. Sabendo da impossibilidade de vencer os pássaros, os
outros animais foram desistindo, exceto o coral de sapos, que manteve a inscrição.
Na competição, cada tipo de pássaro deveria tomar parte no coral de sua espécie. Um
desastre! Apesar de todos cantarem bem individualmente, quando juntos a desafinação era
completa. Ninguém nivelava o tom e o tempo do outro. O mesmo aconteceu com os corais do
trinca-ferro, capitão do mato, curió, azulão, pintassilgo e pássaro preto.
Os demais corais, percebendo que não daria certo, acharam melhor desistir, para preservar
sua imagem de bons cantores.
Foi chamado, então, o coral de sapos, último a concorrer.
Para grande surpresa, o grupo foi perfeito em sua apresentação. Como só tinham um
tom de voz, ensaiaram tão bem que, no momento da apresentação souberam alternar graves e
agudos, altos e baixos, voz de machos e de fêmeas. Aplaudidos por longos minutos, venceram
o campeonato com todos os méritos.
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Até os passarinhos reconheceram a vitória e cumprimentaram os sapos. A coruja, no
alto de sua sabedoria, parabenizou a todos os participantes e sugeriu que a partir daquela data
os animais estudassem música e formassem corais mistos em cada canto das matas. Dessa
forma, todos estavam livres para cantar.
Assim foi feito e está funcionando muito bem. Quem passa por lá fica muito tempo
observando e admira-se com o som maravilhoso que vem da floresta.
Segundo pescadores que vivem por ali, já foram vistos peixe-boi cantando com surucucu,
perereca com tatu-galinha, papagaio com sagui, ariranha com tartaruga, e muitos afirmam ter
ouvido, nas beiras dos rios, corais aquáticos com vozes de peixes como o curimatã, curimbatá,
jaú, peixe-boi, surubim, dourado, pacu e muitos outros. E todos os pescadores garantem ser
verdade. Como se sabe, conversa de pescador a gente pode acreditar tranquilamente sem
conferir se é verdadeira ou não.
Eu acredito.
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Crônicas
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Desde
Buenos
Aires
araceli otamendi

Contra el cambio, de Martín Caparrós

Araceli Otamendi

Martín Caparrós recorrió varios países que sufren amenaza climática:  Brasil, Nigeria, Níger, Marruecos,
Mongolia, Australia, Filipinas, las Islas Marshall, los Estados Unidos y además estuvo de paso en Sydney,
Australia para escribir estas crónicas-ensayo que integran el libro Contra el cambio editado por Anagrama.
El tema del cambio climático es el eje del libro.
Contra el cambio (Buenos Aires, Editorial Anagrama) discute los sentidos del ecologismo, el lugar de la
Naturaleza en nuestra sociedad, los intereses verdes de los grandes capitales, la ideología del conservacionismo.
Además de las reflexiones que Martín Caparrós realiza a lo largo de todo el libro acerca de estos temas, resulta
enriquecedor leer las crónicas de viajes por distintos lugares del mundo adonde el viajero común no llega
generalmente.
Un viaje a la Amazonía en barco para conocer un lugar donde se usa la permacultura para preservar la región
sin destruir. El proyecto funciona en una hectárea atestada de cultivos y animales, en un lugar donde la cultura
es: quemar, plantar y pescar.
El autor también estuvo en Abuja, Nigeria, “una ciudad planificada, inventada para ser capital por un Niemeyer
de tercera”. “En un país tan desarmado, una capital completamente falsa, recién inventada, que no pertenece
a ninguna de las partes en conflicto, es una herramienta que debería servir para crear una idea de unidad
donde sólo hay celos, rivalidades, desconfianza: producir, a partir de una ciudad común, sensación de país”,
así define Caparrós a la capital de Nigeria.
La crónica del viaje a Níger, el país más pobre del mundo, donde en el ránking de desarrollo humano de
la ONU, aparece detrás de Afganistán, Sierra Leona, la República Centroafricana, Malí muestra a Niamey,
su capital, como una ciudad destartalada, que parece un suburbio de sí, una ciudad tan pobre donde no hay
espacios públicos para los ricos, sólo sus espacios privados, casas y refugios. Tampoco hay clase media ni
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luces públicas, “cuando llega la noche se hace de noche, y sólo queda, si acaso, el relumbrón de alguna casa,
un negocito de ésos que se quedan, los faros de una moto”.
Durante esos viajes, Caparrós conoce gente, conversa para adentrarse en la situación de cada uno.
Así, en África, en cuanto a la alimentación, el autor dice: “Comer en África ofrece atisbos de cómo debían ser
los animales antes de que la odiada manipulación genética y la producción en cadena los convirtiera en esos
espléndidos productores de carne que ahora son. Acá no: los pollos son pájaros flacos oscuros correosos, la
carne de vaca un amasijo de grasa nervio y nudos, cada cabra una bolsa de huesos”.
De paso en Sydney, Australia la mirada de Caparrós se detiene en la ciudad y sus orígenes como parte del
imperio británico. El autor observa, se detiene en los detalles, no se le escapa ni la piscina climatizada donde
aprenden a nadar los bebés ni los signos de bienestar económico de sus habitantes, siempre narrado con humor.
Pero el autor, instala la duda a lo largo del libro. La alarma por la amenaza del cambio climático que se ha
difundido y se difunde mundialmente estaría relacionada con grandes intereses económicos y políticos.
Es una duda similar a la que despierta la lectura del libro El cisne negro de Nassim Nicholas Taleb *. Taleb se
proclama en contra de muchos de nuestros hábitos de pensamiento ya que nuestro mundo está dominado por lo
extremo, lo desconocido y lo muy improbable (improbable según nuestros conocimientos actuales). Y también
proclama que a pesar de nuestro progreso y crecimiento, el futuro será progresivamente menos predecible,
mientras parece que tanto la naturaleza humana como la “ciencia” social conspiran para ocultarnos tal idea.
Martín Caparrós (Buenos Aires, 1957) se licenció en historia en París, vivió en Madrid y Nueva York, dirigió
revistas de libros y revistas de cocina, recorrió medio mundo, tradujo a Voltaire, Shakespeare y Quevedo,
recibió el Premio Planeta Latinoamérica, el Premio Rey de España, la beca Guggenheim, plantó un limonero,
tiene un hijo y ha publicado unos veinte libros. Entre ellos, los relatos que lo consolidaron como “el más
importante escritor del periodismo narrativo actual” (La Nación) -Larga distancia, Dios Mío, La Voluntad,
La guerra moderna, Amor y anarquía, El Interior- y las novelas, traducidas a una docena de idiomas y
consideradas “un aporte mayor a la narrativa latinoamericana contemporánea” (El Mercurio): Ansay o los
infortunios de la gloria, No velas a tus muertos, La noche anterior, El tercer cuerpo, La historia, Un día en la
vida de Dios, Valfierno.
Publicó en Anagrama la novela A quien corresponda y el libro Una luna.

*Nassim Nicholas Taleb es un matemático empírico y Profesor de Ciencias de la incertidumbre en la
Universidad de Massachussets en Amherst
Bibliografía: Nassim Nicholas Taleb, El cisne negro, Editorial Paidós Ibérica (Barcelona, 2008)
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Noosfera
ÍTALO DE MELO RAMALHO

#27

galos emendam
mínima semínima
bemol sustenido
notas na manhã
o galo das manhãs
era libertário
o solo do seu canto
trafegava do asfalto ao
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barro ao morro ao olho
seguindo o rastro
da emergência social
da cidade
o galo
das minhas manhãs
alimentava a lembrança
utópica galeana
de fernando
em última hora
soube que o seu canto
terminou por alimentar
o dente antropológico
da fome:
réquiem
(do livro Um dia para cada abril ou a função sócio-política do
afeto, 2021)
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Astrolabio

Márcia Batista Ramos
Valsa da chuva

Autor: Sherzod Artikov (Uzbequistão)
Tradutor para o espanhol: Dimarys Aguila (Cuba)
Tradução para ou português: Márcia Batista Ramos (Brasil)

— O que aconteceu com sua perna?
Como a porta estava entreaberta, não percebi que Nazokat havia entrado na sala.
— Às vezes dói muito – Franzi a testa massageando o joelho esquerdo. Nazokat pegou o lenço preto, o
blazer cor de vinho e sua bolsa e os pendurou no armário. Hoje ela parecia mais animada do que ontem, seu
cansaço havia sumido e dava para ver que ela ardia de vontade de começar a aula o mais rápido possível - ela
imediatamente sentou-se ao piano.
— Beethoven ficaria satisfeito comigo, – disse ela, pegando a partitura na mão e olhando para ela - Estou
tocando sua sonata aqui e em casa.
Levantei-me depois de dobrar meus joelhos algumas vezes.
— Resta pouco tempo para o concurso, devemos praticar.
Nazonat passou os dedos pelas teclas como uma criança.
— Olhando para a partitura, toco sem erros, mas quando tocou de memória, começo a cometer erros, – disse
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ela, olhando para a partitura novamente.
Depois de um tempo, o piano “Belarus” começou a soar como ontem, a sonata chamada Para Elisa ressoou na
sala. Olhei para Nazokat em silêncio, ela estava tentando olhar para a partitura. Enquanto seus dedos corriam
levemente sobre as teclas, ela focou sua mente em tocar.
— Desta vez você cometeu erros três vezes – disse ficando atrás dela.
Nazokat olhou para mim interrogativamente. Mostrei a ela os erros cometidos na partitura.
— É melhor você ir ao médico – Nazokat disse olhando para meu joelho esquerdo vagamente dobrado de dor
– Eu posso praticar sozinha aqui.
— Não é necessário, – lhe disse, aproximando-me da janela e olhando o vento lá fora.
Treinei com Nazokat até a hora do almoço, o concurso tradicional organizado pelo Centro Cultural da cidade
entre jovens pianistas aconteceria em pouco mais de dois dias. Tínhamos que treinar mais porque tínhamos
pouco tempo.
— Às vezes eu quero rasgar a partitura – me disse Nazokat, antes de nos sentarmos quando chegamos a um
café perto da universidade – isso me incomoda.
— Você está cometendo erros sem ela, sabe.
— Você não comete erros – continuou ela – Eu também vou aprender.
Pedimos duas xícaras de café, era início de outubro, já fazia dois dias que soprava um vento forte, o tempo
estava muito frio. Beber café quente era muito reconfortante na época.
— Por que você escolheu Beethoven para a competição? – Nazokat perguntou, bebendo seu café aos poucos
- se dependesse de mim, eu escolheria outro compositor.
— Beethoven compôs obras perfeitamente adequadas para este tipo de competição - respondi – é esse o
motivo.
— Não só Beethoven, Chopin e Strauss também podem ser interpretados – disse ela pensativamente – estou
cansada de tanta correção.
Sentindo dor no joelho, comecei a massagear novamente. Ela ficou em silêncio por um momento.
— Você realmente deveria ir ao médico, não recuse. Vou estudar sozinha.
— Você finalmente me convenceu – eu lhe disse com um sorriso imperceptível no rosto.
Nazokat estava trabalhando muito, até suando um pouco quando voltei.
— Essas dores são consequências do acidente de carro? – Ela perguntou quando me sentei no sofá em frente
à janela para fumar.
— Sim, machuquei gravemente minha perna esquerda no acidente, tenho dores crônicas.
Nazokat tocava a sonata de forma excelente no dia a dia. Eu amei sua performance que estava perto da
perfeição naquele dia. Logo ela teve que sair. Antes de entrar no táxi, ela olhou para a janela onde eu estava
fumando – nossos olhos se encontraram momentaneamente. Sem graça, fechei a cortina e me afastei da janela,
jogando a ponta do cigarro no cinzeiro.
Nazokat me ligou em minha casa à noite enquanto eu lia as cartas de Beethoven traduzidas para o russo.
— Como está a sua perna, já aliviou a dor? – Perguntou ela.
— Ainda estou com um pouco de dor – respondi com franqueza.
— Quero te pedir algo. Posso praticar na minha casa, então não vou ter que ir na sua, posso?
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— Pratique, – respondi pensando que devia ter uma boa razão para esse pedido.
No dia em que ia competir, me reuni com Nazokat em frente ao Centro Cultural. Seus longos cabelos, que
acariciavam seus ombros e caíam até a cintura, estavam presos em um penteado moderno. Exteriormente, ele
parecia alegre tratando de esboçar um sorriso, mesmo assim seus olhos se veiam fundos e cansados. Ela estava
acompanhada por seus pais e sua melhor amiga.
— Como você está se sentindo? – Ela tinha uma expressão preocupada no rosto. Como meu joelho doera a
noite toda, eu parecia um pouco patético. Ela continuou: – Você parece exausto.
— Vamos até a entrada, – falei e informei que minha saúde estava normal.
Nazokat me seguiu, entramos na sala e os organizadores da competição nos receberam calorosamente. O salão
não estava muito cheio. Eram cerca de cem pessoas: a maioria parentes dos participantes e dirigentes dos
clubes, o restante eram amantes da música clássica.
Havia uma vintena de participantes, após a apresentação aos juízes que iriam avaliar o desempenho dos
participantes um a um, a competição começou. Sentei na primeira fila de onde você podia ver claramente o
piano marrom no centro do palco.
Os primeiros números eram muito menos talentosos do que Nazokat. Escutei com muita atenção a Chopin,
Rachmaninov e Shotakovich: as notas estavam misturadas no ar. Outros competidores estavam no mesmo
nível que Nazokat.
Apenas o nono competidor – um garoto alto – executou com muito sucesso uma peça musical de Schumann.
— Próximo participante – Nazokat Akhmidova – anunciou a mulher.
Peça- “A valsa da chuva”, compositor – Akmal Rustanov.
Estava surpreso, Nazokat apareceu no palco, olhou em volta antes de se sentar ao piano. Seus olhos encontraram
os meus e ela sentou-se colocando sua partitura no banquinho do piano e não no suporte da partitura. Ela iria
tocar sem partitura.
Eu não conseguia tirar os olhos dela e meus olhos fizeram um apelo: «já chega.» Sentia uma dor terrível no
meio do peito, a cada nota meu coração batia enquanto a valsa tocava. A sala inteira ouviu serenamente, só que
eu estava lutando com minhas memórias enquanto era dominado por emoções que mostravam amargura em
meu rosto. Nazokat estava tocando a música que eu havia composto antes do acidente de carro que arruinou
minha vida inteira. Aquela tragédia que tornou minha vida miserável e quase insuportável. Talvez por isso só
executei aquela peça três vezes e depois quis esquecê-la, enterrando-a durante anos em uma pasta.
A valsa terminou e eu fui para os bastidores, onde Nazokat estava ouvindo a apresentação do próximo
competidor.
— Aqui estão suas coisas, – disse ela, entregando-me a partitura.
— Por que você fez isso? – Eu perguntei, amassando a partitura, Nazokat ouviu a rapsódia de Lizt por um
tempo e então respondeu:
— Porque está maravilhosamente escrita e era o que meu coração queria interpretar ...
Andei com ela agarrando-a pelo braço. Todos os competidores se reuniram após o término de suas apresentações
e era hora de anunciar a decisão do júri. Depois de uma longa discussão, o júri decidiu que o garoto alto, que
interpretou a peça de Schumann o fez perfeitamente e ganhou o primeiro prêmio. Nazokat ficou em segundo
lugar, seus pais e amigos a parabenizaram.
Após o final da competição, os organizadores pediram minha avaliação e minha opinião. Saí após um breve
intercâmbio de ideias.
Vendo que eu estava saindo, Nazokat correu em minha direção:
— Você está chateado? – Ela perguntou, parando na minha frente.
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— Devo ficar feliz? – Respondi evitando olhar para ela – Em primeiro lugar você abriu velhas feridas e em
segundo lugar você teria ganhado se tivesse tocado a sonata de Beethoven que preparou.
— Eu te disse – suspirou profundamente – que estou cansada de tanta rigidez. Até quando será tocada apenas
música de Beethoven ou Chopin? Você também compôs boas obras.
Não querendo continuar a conversa, saí. O vento soprava forte lá fora: as folhas amareladas giravam, subiam
para o céu e depois caíam no chão mudando de posição.
— A colisão foi uma desgraça – disse ela me seguindo – O acidente não foi sua culpa. Não se culpe pela morte
de sua esposa. Você mal completou 30 anos e se enterrou vivo. Encontrei o arquivo no seu desktop e abri, tem
sonatas e valsas fabulosas, sinceramente.
— Eu estava segurando o volante com força–gritei – Ouça-me ... minhas mãos estavam no volante enquanto
na minha mente eu estava compondo essa maldita “Valsa da chuva” e então fiz uma manobra errada.
Nazokat chorou e quis se aproximar de mim, mas eu a parei com um gesto da minha mão.
— As folhas estão estalando e girando. Não fique neste vento. Seus pais seguiram você e seu parceiro de
bênção. Compartilhe sua conquista com eles. Vai!
Nazokat não deu um passo e eu me afastei me aproximando do ponto de ônibus. No entanto, não aguentei a
espera e parei um táxi que me pegou no local onde estava a enfrentar o meu passado. Não havia necessidade
de voltar para casa, fui passear na praça onde havia um bando de pombos. Fiquei no meio deles por um tempo
e finalmente decidi voltar para o meu local de trabalho. Eu não daria aulas naquele dia porque tinha o dia
de folga. Eu só queria me esconder e tocar piano. Subindo as escadas, fiquei surpreso ao encontrar Nazokat
esperando por mim na porta.
— Você sempre vai aparecer assim? – Eu disse encostado na parede.
— Para sempre…
Outubro de 2019

Sobre o autor
Sherzod Artikov nasceu em 1985 na cidade de Marghilan, no Uzbequistão. Formou-se no Instituto Politécnico
de Ferghana em 2005. Seus trabalhos são publicados regularmente na imprensa nacional. Seu primeiro livro
de narrativa “Symphony of Autumn” foi publicado em 2020.
Foi um dos vencedores do prêmio nacional de literatura “Minha Pérola Regional” na categoria prosa. Publicou
em revistas eletrônicas russas e ucranianas como “Camerton”, “Topos” e “Autográfo”. Da mesma forma, sua
narrativa foi publicada em revistas e páginas eletrônicas no Cazaquistão, EUA, Sérvia, Montenegro, Turquia,
Bangladesh, Paquistão, Egito, Eslovênia, Alemanha, Grécia, China, Peru, Arábia Saudita, México, Argentina,
Espanha, Itália, Bolívia, Costa Rica, Romênia e Índia.
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10) do IHGM – Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri.

S.O.S. FLORESTA AMAZÔNICA
Preâmbulo:
Não existe o efeito sem que haja a causa. Causalidade é a relação existente entre um evento A (a causa)
e um segundo evento B (o efeito), sendo que o segundo seja uma consequência do primeiro.
Partindo, pois, deste elementar exemplo de ‘Causa A e Efeito B’, podemos dizer que a depredação
do meio ambiente tem como causa (A) o processo migratório que existe desde o surgimento da vida animal
e vegetal na face da terra. E esta consequência (B) foi o efeito gerador desta incontrolável depredação
ambiental ora vigente.
Existem variados tipos de migrações que são feitas pelos seres vivos (animal ou vegetal) através do ar,
dos rios e dos excrementos dos animais dentro desse processo migratório. Porém, no reino animal, vamos
encontrar dois tipos distintos: Racional e Irracional. Todavia, o mais interessante deste tipo de diferenciação
se encontra no respeito havido pelo “irracional” em relação ao meio ambiente. Há entre a “irracionalidade”
e a natureza uma salutar simbiose. O animal – tido como irracional – desenvolveu esta simbiose por entender
(“Mesmo sendo um irracional.”) que a sua vida é dependente do meio ambiente – o habitat no qual ele vive
e, por isso, preserva-o!
Portanto, nesse seu processo migratório, ele vai levando no seu bojo as sementes que, sob a forma dos
excrementos, serão devolvidas ao solo que (desta feita, fertilizados pelos seus excrementos devolvidos ao
chão) vão gerar novas vidas vegetais que voltarão a ser os futuros alimentos dos “irracionais vegetarianos.”
Há de se lamentar que o ser humano não seja um irracional – claro está – no que diz respeito ao meio ambiente.
Os pássaros, também, têm grande e importante papel na conservação do meio ambiente. São eles que –
assim como os “irracionais herbívoros” – fazem o transporte das sementes dos frutos degustados, semeandoos em outras plagas, para que novas árvores frutíferas possam: nascer, florescer e frutificar com os novos
frutos que os alimentarão no futuro – certo e provedor futuro!
Os ventos, as águas dos rios e mares, também são usados neste sistema migratório das sementes,
transportando-as para outros rincões no incansável processo de disseminação da espécie. As águas aprenderam
com a Mãe Natureza que dependem da existência das florestas, para que elas mesmas possam existir. Sem
as florestas – segundo o sapiente aprendizado natural da Mãe Natureza – as águas desaparecerão do meio
ambiente. E sem as águas, as vidas de todos os seres vivos desaparecerão da face da terra. Perecerão os
inocentes irracionais vitimados pela irracionalidade dos tidos racionais!
O Processo Migratório do Ser Humano:
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Por entender que o ‘processo migratório do ser humano é o principal responsável pela depredação e
perigosa extinção da Floresta Amazônica – e todas as demais, já, extintas’ – volverei aos anais da história,
mais precisamente à época do descobrimento do Brasil.
Aqui aportaram os imigrantes portugueses no seu processo migratório de se descobrir novos mundos.
Ao verem aquela verdejante e luxuriante floresta (Hoje, denominada Mata Atlântica.) se extasiaram. A euforia
era tamanha que levou Pero Vaz de Caminha a escrever a carta na qual exalta todo o seu entusiasmo: “Em se
plantando tudo dá” e remete a Carta escrita em 1º de maio de 1.500, ao rei Dom Manuel, contando sobre a
descoberta lusitana do navegante Pedro Alvares Cabral.
Início Predatório no Brasil:
E é nesse fatídico momento da nossa história que começa a horrenda depredação do nosso meio ambiente.
Primeiro foi a Mata Atlântica. A sua área original ocupava todas as partes da Costa Brasileira e hoje restam
apenas 8% dessa vegetação em todo o território nacional. Mesmo assim, ela possui cerca de 20 mil espécies
de plantas, 40% delas endêmicas. E a Mata Atlântica – que já estivera presente em praticamente toda a orla da
costa brasileira, abrigando vidas, novas vidas gerando – hoje, desertificada está!
Os Vales do Mucuri e do Jequitinhonha – antes arborizados pela densa Mata Atlântica – hoje se tornaram
áreas desertificadas pela maléfica depredação ambiental imposta pelo “racional” ser que se diz humano ser.
Portando machados e serras, o bestial homem derrubou centenárias árvores, destruindo todas as formas de
vida vegetal e animal, então, existentes.
Os omissos homens – habitantes das cidades da região – assistiam o passar dos féretros compostos pelas
carretas que levavam no seu bojo as árvores mortas pela insensatez humana. Elas seriam transformadas em
compensados, ripas e tábuas que, mais tarde, viriam a ser os caixões mortuários dos seus assassinos: a besta
humana que se autodenomina como sendo um ser humano! Sem querer postar-me no auge da misantropia
ouso dizer: - Tenho as minhas grandes dúvidas em relação ao ser que se autodenomina humano ser!
A Floresta Amazônica:
Maior floresta tropical do mundo, com extensão de aproximadamente 5,5 milhões de quilômetros
quadrados, a floresta Amazônica pode ser encontrada em nove estados brasileiros (Acre, Amazonas, Pará,
Rondônia, Roraima, Amapá, Mato Grosso, Tocantins e Maranhão) e em países como Suriname, Guiana,
Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia, além do território da Guiana Francesa.
Por estar localizada em baixas latitudes, ou seja, próxima à linha do Equador, o clima na Amazônia é quente
e bastante úmido, com elevada precipitação pluviométrica (chuva) em virtude da intensa evapotranspiração.
A maior parte do solo da região apresenta baixa fertilidade, sendo que apenas as planícies inundáveis são
ricas em nutrientes. A rede hidrográfica é muito complexa, formada pela maior bacia hidrográfica do mundo,
a Bacia Amazônica.
A vegetação é latifoliada, com espécies de grande porte e folhas largas. No entanto, a floresta não é
homogênea, apresentando características distintas de acordo com a região. Ela apresenta basicamente três
tipos de formações vegetais bem distintas: mata de terra firme, mata de várzea e mata de igapó.
-A mata de terra firme responde por cerca de 90% da floresta, sendo caracterizada por árvores de grande
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porte (castanheira, mogno, cedro, etc.) e por estar isenta de possíveis inundações, pois se localiza na parte mais
elevada do relevo.
- A mata de várzea é marcada por inundações durante o período das cheias, visto que ocupa terras baixas
e drenadas por pequenos cursos de água. As espécies vegetais são diversificadas, apresentando árvores como
a seringueira, jatobá, maçaranduba, entre outras.
- A mata de igapó, por sua vez, consiste na área inundada da floresta Amazônica, pois se desenvolve
nas margens dos rios da região. As espécies vegetais mais abundantes são a vitória-régia, mucuri e sumaúma.
Existem mais de 80 mil espécies vegetais e cerca de 30 milhões de espécies animais, com destaque
para a grande quantidade de insetos. Entre as espécies vegetais estão a seringueira, imbuia, cedro, mogno,
maçaranduba, etc. Alguns dos animais encontrados nesse bioma são: onça-pintada, jaguatirica, tucano, cutia,
jacaré, ariranha, cobras, entre tantos outros.
A Biodiversidade Amazônica:
A Floresta Amazônica abriga a maior biodiversidade do planeta, com grande variedade de espécies da
fauna e da flora. Existem mais de 80 mil espécies vegetais e cerca de 30 milhões de espécies animais, com
destaque para a grande quantidade de insetos. Entre as espécies vegetais estão a seringueira, imbuia, cedro,
mogno, maçaranduba, etc. São elas os frutos da cobiça humana que está levando à extinção de espécies de
centenárias árvores e de muitas plantas medicinais. No Brasil, ele abriga mais de 30 mil espécies de plantas,
sendo o mais biodiverso de todos os biomas. Alguns dos animais encontrados nesse bioma são: onça-pintada,
jaguatirica, tucano, cutia, jacaré, ariranha, cobras, entre tantos outros, sendo que muitos outros já se encontram
extintos.
Com quase 7 milhões de quilômetros quadrados, distribuídos por nove países, a floresta – símbolo da
força da natureza tem um papel fundamental na estabilidade do clima e das chuvas. Nela vivem mais de 40
mil espécies de plantas, 400 espécies de mamíferos, 1300 espécies de pássaros e 3 mil espécies de peixes.
Ela é também a região que concentra 1/5 da água doce do mundo, com seus rios inigualáveis, que servem de
estradas para os moradores.
Apesar da grande importância da floresta Amazônica para o equilíbrio ambiental, as atividades
econômicas e a expansão da área urbana têm provocado a redução da cobertura original da floresta. A introdução
da agropecuária, o comércio ilegal de madeira, além do tráfico de animais são algumas das intervenções
humanas que afetam a biodiversidade da floresta Amazônica.
Para ajudar a conservar esse bioma tão complexo, a TNC trabalha lado a lado com Povos Indígenas, para
oferecer ferramentas que complementem a capacidade de gestão de suas terras. As parcerias da organização
também abrangem os produtores rurais, com quem a TNC desenvolve projetos-piloto para aumentar a
produtividade em áreas já abertas e para restaurar florestas em partes das propriedades.
Ainda fazem parte do conjunto de ações da TNC pela Amazônia a colaboração com empresas de diversos
setores para fortalecer cadeias de produções mais sustentáveis, incluindo as de soja, carne e cacau, e com os
governos municipais, estaduais e federal, para aperfeiçoar o planejamento territorial e o monitoramento do
desmatamento.
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A Depredação da Floresta Amazônica:
Desmatamento acumulado na Amazônia apenas nos primeiros 4 meses do ano já é superior à cidade
de São Paulo. Em abril, o desmatamento na Amazônia teve um aumento de 171% em relação ao mesmo
período de 2019. Os dados são do Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD), do Instituto do Homem e Meio
Ambiente da Amazônia (Imazon), que registrou 529 km² de área desmatada no bioma no mês de abril, contra
195 km² no mesmo mês do ano passado. O acumulado dos primeiros quatro meses de 2020, de acordo com o
SAD, já é de 1.703 km², uma área maior que a cidade de São Paulo (1.521 km²) e um número 133% maior que
o mesmo período em 2019, quando o sistema registrou o desmatamento de 460 km².
Segundo as informações do SAD, divulgadas nesta segunda-feira (18), o estado que liderou o
desmatamento em abril foi o Pará, com 171 km², o equivalente a 32% do total desmatado. Em seguida
aparecem Mato Grosso, com 135 km² (26%); Rondônia, com 98 km² (19%); Amazonas, com 96 km² (18%);
Roraima, com 20 km² (4%); e o Acre, com 6 km² (1%). Tocantins e Amapá tiveram 2 km² e 1 km² desmatados,
respectivamente, e juntos somaram 0,5% do total desmatado na Amazônia no mês.
O Pará foi o estado com o maior crescimento do desmatamento para o mês de abril quando comparado
com o mesmo mês em 2019, quando registrou 32 km², um aumento de 434% para 2020. Os dois municípios
com os maiores índices de desmatamento também são paraenses, Altamira e São Félix do Xingu, com 72
km² e 44 km² desmatados, respectivamente. Juntos, apenas estes dois municípios respondem por 67,8% do
desmatamento em todo o estado e 21,9% do total desmatado na Amazônia.
As cidades de Porto Velho e Candeias do Jamari, em Rondônia, também aparecem entre os municípios que
mais desmataram segundo o SAD, com 31 km² e 14 km², respectivamente. Ambos os municípios integram
o território da Floresta Nacional do Jacundá, unidade de conservação onde foi realizada a primeira ação
da Operação Verde Brasil 2, de acordo com informações divulgadas pelo vice-presidente General Hamilton
Mourão. Apesar de Mourão ter comentado em coletiva cedida à imprensa na última semana de que a operação
havia sido um sucesso, ainda não foram divulgados dados oficiais sobre os resultados da operação coordenada
pelas Forças Armadas.
O relatório produzido pelo Imazon indica ainda que 60% do desmatamento registrado ocorreu em áreas
privadas ou sob diversos estágios de posse, 22% em unidades de conservação, 15% em assentamentos e 3%
em Terras Indígenas.
Desmatamento
A ocupação da Amazônia Legal incluiu o estabelecimento dos chamados “eixos” e “polos” de desenvolvimento,
apropriação de terras para projetos agropecuários e reforma agrária, mineração e produção e exportação de
grãos. A partir da década de 1970, o processo de ocupação acelerou-se e milhões de hectares de floresta
amazônica foram derrubados para criação de pastos e projetos de colonização e reforma agrária. O
desflorestamento leva a alterações no funcionamento dos ecossistemas, gerando impactos sobre a estrutura e
fertilidade dos solos e sobre o ciclo hidrológico, além de constituir importante fonte de gases do efeito estufa.
Qual a solução para o problema do desmatamento?
•

Instituir o Imposto Rural. A especulação fundiária é um dos principais motivos para o desmatamento
ilegal na Amazônia;
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•

Ampliara a moratória da soja para o cerrado;

•

Eliminar o mercado de carne ilegal;

•

Aumentar a fiscalização do crédito para a agricultura;

•

Definir novas medidas de combate ao desmatamento.

Causas e Consequências das Queimadas na Floresta Amazônica:
A queima de biomassa florestal como prática agropastoril utilizada no meio rural é recorrente no País.
A técnica é um dos principais contribuintes mundiais para a emissão de gases do efeito estufa. Nos últimos
anos, o crescimento das queimadas na Amazônia despertou grande atenção para o problema. Essa prática afeta
o equilíbrio dos ecossistemas presentes na região e a saúde humana.
De acordo com os Relatórios de Ocorrência de Incêndios (ROI) do Núcleo de Prevenção e Combate
aos Incêndios Florestais do Prevfogo, existem inúmeras causas para as queimadas e incêndios florestais. A
primeira delas é a falta de informação ambiental, que expressa o desconhecimento sobre os sistemas, as interrelações e interdependências dos processos que asseguram a vida na Terra.
A segunda causa apontada está relacionada à expansão das fronteiras agropastoris. Segundo o relatório,
a preparação de áreas desmatadas para atividades agropastoris é a principal causa das queimadas na Amazônia.
Durante essa prática, o desconhecimento das técnicas de prevenção e dos fatores que influenciam o
comportamento do fogo é responsável pela dispersão descontrolada das chamas por toda a região. A expansão
de fronteiras, causas naturais e comportamentais também são evidenciadas. Porém, a intensidade desses
incêndios é menor e eles geram poucos impactos para a Amazônia.
Já segundo o estudo “Esclarecendo a crise das queimadas na Amazônia”, as principais causas dos
incêndios florestais ligados ao desmatamento são a falta de governança local e a especulação da terra. A
subsistência de agricultores e o manejo do gado de forma extensiva também aparecem como fatores que levam
à queima da biomassa.
As queimadas são responsáveis por liberar gás carbônico (CO2) e metano (CH4) na atmosfera. Esses
gases contribuem para o aquecimento global e podem mudar o clima da Amazônia, criando o ambiente
propício para que outros grandes incêndios ocorram com mais frequência. Trata-se de um ciclo vicioso. A
perda da maior reserva de biodiversidade do planeta e a poluição do solo e de ambientes aquáticos também
são as graves consequências geradas pelas queimadas.
Além disso, o desmatamento é responsável por aumentar o escoamento da água e, consequentemente,
a descarga dos rios. Isso acontece porque a redução da cobertura vegetal diminui a infiltração da água no
solo e as taxas de evapotranspiração. Esse processo altera as condições morfológicas e biogeoquímicas dos
ecossistemas aquáticos, já que causa a exportação de sedimentos terrestres para os córregos.
As queimadas também contribuem para o aumento de casos de doenças respiratórias, já que afetam a
qualidade do ar. A Organização Mundial de Saúde (OMS), em documento elaborado para eventos relacionados
a incêndios florestais, destaca a saúde como dependente de um ambiente saudável, evidenciando a necessidade
em direcionar o problema das queimadas a um contexto global de mudanças.
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Além do gás carbônico, outras espécies químicas são produzidas e liberadas para a atmosfera durante
as queimadas, como monóxido de carbono (CO), óxidos nitrosos (NO3) e hidrocarbonetos. Esses elementos
sofrem reações fotoquímicas que auxiliam na formação de poluentes secundários, os quais atuam como gases
do efeito estufa e intensificam o aquecimento global.
A destruição do habitat natural dos animais, está provocando o êxodo destes animais para as áreas
urbanas. E este contato homem/animais está propiciando o avanço de novas epidemias viróticas com resultados
devastadores para a humanidade. Alerta a OMS – Organização Mundial da Saúde!
As Soluções para evitar as queimadas e proteger o meio ambiente:
•

Todo cuidado é pouco;

•

Evite jogar bitucas de cigarro no chão;

•

Não solte balões;

•

Não faça fogueiras próximas à vegetação;

•

Evite queimar móveis ou lixo;

•

Capine a área perto de sua casa;

•

Molhe faixas de terra seca;

•

O que fazer em caso de queimadas.   

A Amazônia é complexa e exige diferentes tipos de soluções para o desafio de conciliar produção e
conservação. A TNC está na região para ajudar nessa tarefa. Poucos lugares do mundo são tão importantes
para a sobrevivência da humanidade quanto a Amazônia.
A maior parte desse patrimônio maravilhoso encontra-se no Brasil, um fato que confere ao país uma
riqueza ambiental, cultural e econômica impressionante. Lar de 180 etnias de Povos Indígenas e de cerca de
14 milhões de famílias urbanas e rurais, a Amazônia brasileira encontra-se, porém, sob risco. Cerca de 20% da
floresta já desapareceram, em boa medida por causa da expansão inadequada do agronegócio, da extração de
madeira e da infraestrutura. Apesar da grande importância da floresta Amazônica para o equilíbrio ambiental,
as atividades econômicas e a expansão da área urbana têm provocado a redução da cobertura original da
floresta. A introdução da agropecuária, o comércio ilegal de madeira, a desenfreada extração mineral do ouro,
os incêndios criminosos, além do tráfico de animais são algumas das intervenções humanas que afetam a
biodiversidade da floresta Amazônica.
Amazônia legal:
Para tentar desenvolver e integrar a região por meio da concessão de incentivos fiscais, nos anos 1950, o
governo brasileiro criou o conceito de Amazônia Legal, que abrange uma área com pouco mais de 5 milhões
de quilômetros quadrados (dois terços do país). A Amazônia Legal se situa nos estados do Amazonas, Pará,
Roraima, Rondônia, Acre, Amapá, Tocantins, Mato Grosso e grande parte do Maranhão, sendo um mosaico
de habitats com grande variedade de espécies. Além de abranger a floresta amazônica, a Amazônia Legal
inclui 37% do bioma cerrado, 40% do bioma pantanal e pequenos trechos de formações vegetais variadas.
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A ocupação da Amazônia Legal incluiu o estabelecimento dos chamados “eixos” e “polos” de
desenvolvimento, apropriação de terras para projetos agropecuários e reforma agrária, mineração e produção
e exportação de grãos. A partir da década de 1970, o processo de ocupação acelerou-se e milhões de hectares
de floresta amazônica foram derrubados para criação de pastos e projetos de colonização e reforma agrária.
O desflorestamento leva a alterações no funcionamento dos ecossistemas, gerando impactos sobre a estrutura e
fertilidade dos solos e sobre o ciclo hidrológico, além de constituir importante fonte de gases do efeito estufa.
Ocupação na Floresta Amazônica:
A diversidade socioambiental da Amazônia e, portanto, de parte da floresta amazônica, é composta por
uma complexa interação entre múltiplos segmentos sociais.
Entre eles, se destacam os povos indígenas de comércio esporádico, povos indígenas de comércio
recorrente, povos indígenas dependentes da produção mercantil, pequenos produtores tradicionais (inclui
ribeirinhos, quilombolas e seringueiros), latifúndios tradicionais, latifúndios recentes, migrantes de fronteira,
grandes exploradores e exploradores itinerantes.
De acordo com o decreto nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, os grupos culturalmente diferenciados e que
se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios
e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica,
utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição são chamados de povos
e comunidades tradicionais. Nessa classificação entram os ribeirinhos, indígenas, seringueiros e quilombolas.
Um Fio de Esperança:
Todas as árvores são geradoras das sementes que irão perpetuar a sua espécie, mas nem todas as sementes
são ideais para o replantio – somente as sementes de inegáveis e boas qualidades serão aproveitadas nesse
mister. E eis que – de algumas espécies de seres humanos – algumas boas sementes foram geradas e escolhidas
para esta difícil missão de ao planeta salvar. E dentre elas, há de se destacar a ferrenha luta destas bravas
mulheres e crianças, a saber:
Cristal Muniz
A primeira é Cristal Muniz, uma designer brasileira que participou de um desafio que mudou sua vida:
parar de produzir lixo. Ela tomou essa decisão inspirada na Lauren Singer, uma ativista ambiental que fez o
mesmo e estava sem produzir lixo por dois anos.
Wangari Maathai
Ela criou o Movimento Green Belt para lidar com ambos, ensinando as mulheres quenianas como plantar
novas árvores em áreas desmatadas e como obter fonte de renda delas de forma sustentável.
Desde então, o Movimento treinou 30 mil mulheres para tirá-las da fome e plantou 51 milhões de
árvores. Por seu trabalho, recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2004, sendo a primeira mulher africana a
receber o prêmio.
Vanessa Nakate
Inspirada por Greta Thunberg a iniciar seu próprio movimento climático em Uganda, ela iniciou um
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ataque solitário contra a abstenção de posicionamento acerca da crise climática em janeiro de 2019. Por vários
meses, ela foi a única manifestante fora dos portões do Parlamento de Uganda.
Greta Thunberg
“Quero que vocês ajam como se a casa estivesse pegando fogo, porque está”. A frase com a qual a
estudante sueca, Greta Thunberg, chamou a atenção do mundo para a crise climática ressoa entre nós até hoje.
Em entrevista à BBC, a garota conta que o assunto a abalou tanto que, aos 11, entrou em depressão
profunda, deixando, inclusive, de ir ao colégio. “O que eu vou aprender na escola? Os fatos não importam
mais. Se os políticos não estão ouvindo os cientistas, então por que devo aprender?”
Gisele Bündchen
Gisele Bündchen, que é uma das ativistas do meio ambiente mais famosa e engajadas. A modelo e ativista
ambiental fez uma doação de R$100.000,00 por meio do seu fundo, o “Luz Alliance na Brazil Foundation”.
“Neste mundo, estamos todos conectados e o que acontece em um lugar tem reflexos em outros. Por isso,
precisamos aprender a viver em equilíbrio com a natureza e, também, honrar todas as dádivas que ela nos
provê”, argumenta.
**************
O que me preocupa não é nem o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos
sem ética. “O que mais me preocupa é o silêncio dos bons.” (Martin Luther King)

Altamiro Fernandes da Cruz
Fonte de Pesquisa: Google

REVISTA BARBANTE - 200

NOSSA AMAZÔNIA
Antônio de Magalhães
A Amazônia é do Brasil
Mas ela é do brasileiro nativo, de sua relação entre ser humano e natureza, de sua riqueza na civilizada
pobreza instituída por padrões sociais.
A nossa cobiçada floresta é objeto de valor as ambições de pessoas gananciosas para sua exploração e não
estou falando só de interesses internacionais, mas principalmente, de intenções políticas caseiras. Existem
coisas que não devemos explorar, pois muito mais que render dinheiro aos cofres públicos e particulares,
há toda uma cultura, história, povos que são os legítimos proprietários daquela fértil e fascinante terra que
devemos respeito e muito mais que consideração.
E o que podemos esperar para o futuro amazonense?
Será essa pesada história de esmagamento da identidade cultural dos habitantes da região que nos faz sentir,
hoje, vergonha do que é mostrado ao mundo?
Espero que não para o bem do Brasil e da humanidade.
Nestes últimos dois anos, a Amazônia vive uma situação sem precedentes: a destruição de seu território,
que nos é veiculada por pessoas e organizações sérias, alertam para danos ambientais ao maior patrimônio
natural do planeta Terra, sem que um novo modelo substitutivo tenha sido estruturado. Mais do que nunca, o
governo brasileiro e a Amazônia sofrem pressões internacionais, sem terem respostas e propostas substitutivas
e consistentes a oferecer e sem planejamento concreto de combater exploração e depredação da fauna e flora
com prejuízos ambientais incalculáveis ao maior banco de espécies vivas do planeta.
Apesar disso, poucas ações tem sido efetivadas do governo federal a priorizar o combate a tais crimes.
Ao contrário, o governo tem incentivado e feito vistas grossas contribuindo de maneira inconsequente a
desfiguração de nosso patrimônio.
Diante dessa constatação, as reações da sociedade brasileira são tímidas, e surpreendente no resto do planeta,
que ostenta indignação e cobra atitudes.   Salvo poucos momentos, a sociedade tem sido, quase sempre,
submissa e pouco crítica.
E assim, a região entra nesse século perdendo a identidade cultural e sem um projeto de
desenvolvimento compatível com a sua riqueza natural, com sua gente e com sua história.
Respeitar as populações locais e sua cultura, desenvolver uma economia fundada nas noções de
ecodesenvolvimento e sustentabilidade da natureza, de modo a preservá-la para as gerações futuras e promover
a mudança da base produtiva regional é para mim o grande desafio a ser colocado em prática para desenvolver
oportunidades de geração de emprego e renda na própria região. Para que a Amazônia seja não apenas um lugar
de abundantes recursos naturais, mas também seja um lugar de justiça e de bem-estar social, ela precisa manter
sua identidade, usufruir de uma verdadeira liberdade político-cultural e assim traçar seu próprio destino, para
viver como um ser moderno, integrado à natureza, à sua cultura, a sua importante e longínqua história.
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Poemas
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Acróstico formando a palavra AMAZÔNIA:

A maior biodiversidade do mundo.
Matas densas e lutas intensas.
Abriga milhares de espécies.
Zelar por ela, é um ato de amor.
Ônus a ser assumido por todos.
Natureza desconhecida e preciosa.
Insensatos são aqueles que negam,
A sua importância real e vital.

Aline Bischoff
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DEVIR AMAZÔNICO

Adeilson Lobato Vilhena1

Amazônia encantada
canta e é cantada
encanta quem te canta,
e quem por teu canto é ritmado.
Elã que se irrompe e gesta o mundo.
Vida emprenhando outras vidas,
vidas prestes a parir a biodiversidade.
Devir que põe em versos o avesso da vida,
vida em narração: bioma que ama, que declama a casa comum:
casa de Chico, de Sacaca, de Raoni, e de tantas vidas... Vidas ribeirinhas.
Pulmão que aspira, respira, e faz respirar.
Artéria em que pulsa o poético
onde a vida vem navegar.
Quintal onde estão enraizados nossos ancestrais.
Enquanto os outros, egocêntricos, sugam a vida descompassando-a de seu ritmo interno,
os avós, amigos dos bichos, tocam, cantam, dançam,
festejam junto aos filhos da floresta, e com eles fumam tabaco.
Dançam para que o céu não desabe sobre nossas cabeças devido ao peso do pecado branco.
Dançam para que o elã que nos atravessa se expanda em criação,
poetizando a vida pelo simples acaso de poetizar: água que sacia a sede dos igarapés,
bocas que devoram a fome, bocas fartas que cantam,
corpos nutridos que dançam.
Lamentamos que gananciosos tenham aqui entrado,
pisotearam nosso jardim, proibiram a dança, decretaram o fim do movimento na tentativa de
sepultar a vida.
1 Doutorando em filosofia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste).
Email: advilhena@yahoo.com.br
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Mas nas entranhas desses verdes versos
o peito-tambor rufa o alento vital,
conclama a vida a germinar.
No fluxo do rio-mar a canoa desliza em estado perene,
em seus leitos, o banzeiro em pororoca avoluma-se, enche-se de si,
enquanto os homens, ainda enredados na placenta que aos poucos se dissolve e penetra a
terra, plantam árvores, e as árvores replantam aqueles homens de rostos tucujus.
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AMAZÔNIA
Ângela Ferreira

A maior floresta tropical
local de muita riqueza
Peru, Colômbia e outros da América do Sul
demonstram sua grandeza

Entre lendas e biodiversidade
sua energia brota da terra
As ervas que dela se retira
quem toma nunca erra

Alimentos naturais
tudo tem qualidade
se deixá-la bem cuidada
dá em grande quantidade

Alecrim, alcachofra, alcaçuz
boldo, carqueja, camomila, louro
dente d’Leão, erva de bicho
e outras medicinais, valem ouro

Dos olhos de um indiozinho
a lenda do guaraná se fez
bebida deliciosa
em nosso País não há escassez
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Curupira, O Boto, Iara, Boitatá
Kanoê, O Mapinguari, Caipora
tantas lendas e histórias
escolha sua preferida agora

Látex, madeira, palha de coqueiro
algumas das matérias-primas para utilização
Porém, não sejamos negligentes
diante da exploração

Dentre outras comunidades
vivem na região amazônica
cerca de 180 povos indígenas
de maneira harmônica.

Perante tanta imponência,
correm as águas da maior Bacia
Rio Amazonas mostra ao planeta
sua doce supremacia.

POETRIX

EU, INDÍGENA!
Pajé, sábio orienta
Todos somos natureza
Respeitem a ascendência!
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CLAMOR DO DESMATAMENTO
Ariane de Medeiros Pereira1
A cada dia me sinto menor
Como se o amanhã me castigasse
Neste mundo de incompreensão e dor
Já me sinto sem face
Nas manhãs de sol sinto-me com secura
O mineral que me alimenta está escasso
As nuvens que sobrevoam meu ser distante
Passam em loucura e descompasso
O vigor deixou de agir em meu corpo
Agora somente dor e calafrios
O ar está encurtando e sem anticorpo
Como viverei em meio ao frio?
Somente vejo o corte em minhas semelhantes
E me torno assustada e temerosa em meio ao caos
Nesse ambiente em que o homem é marchante
Neste mundo em que impera o desmatamento e a devastação.

1 Mestra em História, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
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MEU ARTESÃO
Bárbara Primavera

Em um dia de lançante
Deus sentou na beira do trapiche
E me fez…
Teceu minha vida,
Bordou nos meus caminhos com sorrisos
Pôs em mim sentimentos a flor da pele
Me embelezou a alma com valentia
Me colocou defeitos e algumas tristezas
Pois era necessário
Mas exagerou quando derramou coragem
Sobre meus olhos
Era dia de festa no quintal do céu
Tinha toque de tambor e gente de gingado com saião com mil e setecentas rosas
Deus foi até às cabeceiras dos rios pra buscar
Tranquilidade para minha vida
E me esqueceu ali fervendo no tucupi com pimenta
Já tinha me passado na casca do alho mesmo
E tranquilidade pra mim eu não queria
Reviravolta combinava mais comigo
Pulei no rio, lançante me levou
E quando ele voltou
Eu já estava longe, cortando a baía do Vieira
Indo pra Afuá pra morar uns meses
Na barriga de minha mãe
Ele gargalhou e mandou sua bênção
E quando menina me fiz
Correndo entre as pontes
Pulando de jambeiro em jambeiro
E no cabelo só as flores cor de rosa
Minha avó, mãe de meu pai que me colocou nos pés o samba
Me deu o sobrenome de estação que floresce
E pra não me chamar de uma única flor
Me chamou de Primavera.
.
Bárbara Primavera
Certas Marias
Na madrugada calada
Ouvia passos no trapiche
E pingos d’água
Já sabia que eras tu
Que me contavam em segredos
Que vinhas
Murmurando os rios
Invadindo as casas
E os pensamentos
Das caboclas virgens
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De chapéu branco sobre o rosto
Seduzente e arisco
Entrou de vestes molhadas
Em silenciosos passos
Alagando a minha pequena casa
A minha rede, meu vestido
Apagando todas as velas
E sentir mãos a me despir
Lábios a me beijar
Me levou mata a dentro
E me fez delirar
Ao amanhecer deixou me deixou
Nas margens a te procurar
Quem eras tu, homem ou bicho?
Por que fostes embora?
Grávida e confusa
Sem entender das coisas
Fui benzida com todas as folhas da mata
Em infinitas orações
Chorei igarapés de tristeza
A tua espera
Mas...
Marés se passaram
Léguas de tempo transpassaram
Meu peito e me trouxeram respostas
Procurar pra quê?
Já sabia que tu não eras boto encantado
E muito menos encantaria do mato
Que depois de crescida
Não precisou mais se vestir branco,
Procurar desculpas em histórias
Nem amordaçar meu corpo apenas nas madrugadas
Eu já era entendida
E sabia
Que quem me desejava
Nunca foi boto
Sempre foi aquele que pior que bicho eu chamei de pai.
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MEU CONFORTO
Bruna Alves1

Nasci à beira do rio...
rodeada de pessoas simples e de uma natureza com enormes árvores.
Cresci em uma cidade...
Rodeada de pessoas complexas e de uma cidade cheia de imensos prédios.
Fui em busca de crescimento, de uma vida melhor, trabalho, almejando bens materiais.
E consegui!
Conquistei muita riqueza.
E não era feliz!
Estava triste, sem amigos, muito barulho, muitos carros.
Muita coisa, menos o que eu realmente precisava.
Voltei!
Encontrei tudo tão simples como quando dali me fui.
Sinceramente...
Que reconfortante.
Calmaria, aconchego, simplicidade, frio que transborda da natureza.
Brisa do rio.
Pessoas que nos enchegam.
Meu verdadeiro lar. Meu conforto!

1 Graduanda em Letras, na Universidade Federal do Amapá/Campus Santana.
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AMAZÔNIA, TERRA ENCANTADA

                                                                                           Fátima Leite

Existe um reino encantado
Que Deus colocou na terra,
Ele foi ricamente abençoado
Por muitas e muitas eras.
Foi doado pelo Criador
Para no Brasil ficar,
Juntamente com seu povo encantador,
As plantas e animais a reinar.
Terra  de povo guerreiro!
De coração puro, sempre hospedeiro.
Fazem de seus filhos herdeiros,
Da sua cultura e de seus dons por inteiro.
Amazônia, reino encantado!
Recanto de deuses invisíveis,
Com seu povo iluminado
Vivem histórias imprevisíveis...
Todavia são auxiliados
Sempre, em todas as labutas,
Por seres mágicos e alados,
Vencendo inimigos em suas lutas.
Guerreiros por natureza,
A humildade no coração,
Trazem no sangue a nobreza,
Pois procuram viver sempre em comunhão.
Terra que é templo de  riquezas naturais.
Um grande exemplo
Para todos os mortais.
Lá o céu brilha muito mais,
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Irradiando força e luz
Dos indígenas e deuses ancestrais,
Que a todos  enfeitiça e seduz.
Povo heroico e destemido.
Cai, mas levanta pra recomeçar!
Sofre sem dar nenhum gemido.
Amazônia, tu és digna de te louvar!
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ERA UMA VEZ UMA FLORESTA, VERDE E AMARELA
Fernando Freire
Era uma vez uma floresta, verde e amarela
que, num repente, se avermelhou.
Um rio de madeira passava em meio a ela,
mas efervesceu, borbulhou, virou vapor.
Passava também por lá outro rio. Era negro.
Escravizado e já acostumado a ser marcado
com ferro em brasa, a ninguém pediu arrego.
Sua cor ameniza ao vestir-se de lama cinza.
Lama: leito de rio em floresta ao abandono.
Ama: o fim da lama, pedras do extinto amazonas.
Arma: síncope cerebral dos governantes do mal.
Alma: é ser, é vida, criatura: Clara ela se chama.
Madeira - claro! - virou cinza. Negro, tição.
Fauna esturricada. Passarada em revoada.
Flora queimada. Terra talhada para doação.
Governo submisso. Festa. Gente assustada.
Depois da tempestade, bonança mais tarde.
“Managers Mineration”, enquanto o fogo arde,
pintarão essa região com cores de sua nação.
Lágrima não seca nas secas: olhar indignado.  
E tal país será só metade depois da entrega:
menos conflito com sem-terras sobreviventes;
menos silvícolas, negros, miseráveis e pobres.
Metade morta na floresta, outra metade cega.
E na celebração da independência desse país,
palanque para políticos, altares para pastores.
Um lado para o militar, outro para os seres vis
admirarem os olhos azuis dos seus invasores.
Aí, o fogo desvenda o ocultismo do terrorismo
e ilustra, na galeria internacional da desgraça,
o afresco cruento, pigmentado de neonazismo,
da equatorial hileia... sob cortinas de fumaça.
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SERENATA DE QUALQUER LADO
2013
Franck Wirlen Quadros

Temos que sair deste lugar meu bem
onde as flores não brotam mais
para que lugar?
para onde?
você vem?
não há mais nações, nem canções, não mais
cujas flores cresçam enfim neste lugar
vamos meu bem
vamos aonde haja um cais
sei que o amor acabou
está tudo junto?
emoção?
para mim é você, só com você
ainda sou jovem, e você?
pegue meu coração e veja, ele ainda bate
cante aquele verso que ele ama
temos que sair deste lugar
é melhor para mim e para você
temos que sair deste lado meu bem
eu sei da dor do mundo
e sofro muito sem você
sem emoção
sem aquela canção que meu coração não ouve mais.
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na beira do rio ela esperou seu amor
pediu para todos os santos
tragam ele vivo
pediu para lua
traga ele para mim
pediu para rio
traga meu amor
esperou
suplicou
o barco chegou
ele não saltou
as lágrimas serviram de lançante
toda noite ela pedia
esquecia que não vinha
a trágica história do amor
de pescaria
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OÔ maré baixou
OÔ maré baixou

Ao som da caixa de Marabaixo a gengibirra aprontou,
Sacode a saia, Tia chiquinha!
Sacode a saia,
e gira a liberdade!
Cai o suor da rexistÊncia.
Batuca a felicidade no peito.

Canta alto o ladrão
Improvisa, improvisa
Vem a roda que não finda
Lá vem a cruz expulsar em nome do divino!

Gira, gira com os pés ligeiros
Aqui são versos santos
Versos cheios de fé
Versos que rodam a noite
De boca em boca
De prosa em prosa
No lenço molhado
No grito calado
Do corpo curvado
Agora exaltado!
Em versos pequenos
Em versos gingados
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Sacode a saia,
Sacode a saia, Tia Chiquinha!

OÔ maré baixou
OÔ maré baixou
(Jackie Vaz)

REVISTA BARBANTE - 218

A TRANQUILIDADE DA VIDA RIBEIRINHA

Jackson Marcelo Gaya Corrêa

A tranquilidade da vida ao ver a água
Na forma de chuva, lago, lagoa,
Córrego, riacho, rio e mar
Que serve para você regar,
Lavar, cozinhar, beber
Nadar, banhar e pescar
Servindo também para remar, navegar e pilotar
Além dela corresponder
70% da composição do seu ser
Na tranquilidade do vento ao lhe refrescar
Fazendo galhos das árvores balançar
Enchendo os pulmões de ar
No processo de respirar
Aproveitando a sombra de uma bela Mangueira,
A se embalar
Esperando o almoço aprontar
Tendo o sol para lhe bronzear, esquentar e aquecer
Aumentando a sua taxa de vitamina D
Essa é a simples vida do Povo Ribeirinho
Que passa horas do dia sozinho
Mas acolhe todos que lhe visitam com muito carinho!
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Foi o Boitatá
José Domingos Ângelo Santos1

A Floresta queima...
A vegetação agora tornou cinza,
na cor e também na forma...
O que eram aquelas árvores seculares
e, agora, ressequidas pelo fogo,
logo mais serão presas fáceis para
a serra elétrica que virá ceifá-la
e transformá-la em tábuas ou carvão.
Não foi a necropolítica ambiental;
Nem a inércia do Governo no combate
às queimadas;
Não foram os garimpeiros,
e grileiros,
ou os adeptos da pistolagem que vitimou
Chico Mendes;
Nem mesmo o Ministério sombrio
aparelhado ao latifúndio...
Meu deus, vi num grupo de WhatsApp,
de pessoas sérias e muito bem informadas
que os índios têm uma lenda de certa
cobra gigante de fogo...
Eureka: problema resolvido.
1 José Domingos Angelo Santos é graduado em Letras Português pela Universidade Federal de Sergipe (UFS)
e mestrando em Letras pela mesma universidade. De quando em quando rascunha pensamentos soltos, aos
quais aqui e acolá possuem traços de poesia, escrevendo sobre temas que vão desde o ser ao vazio. E-mail:
josevernaculo@gmail.com.
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Quem causou as queimadas da Amazônia?
Foi o Boitatá,
Militares, Forças Armadas,
é hora de pegar o culpado e fazê-lo pagar
Por seus crimes, restaurando a ordem.
Avisem nas escolas, nas ruas, nas mídias: peguem o Boitatá.

Foto do autor:
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QUEM SALVA A AMAZÔNIA?
Juli Lima
Quem Salva a Amazônia?
Tristezas
Espalhadas
Desolações
Quem Salva a Amazônia?
Canetadas
Ensandecidas
Aceleram as devastações
Quem Salva a Amazônia?
O Vírus se aproveita e consome vidas
O povo padece e sofre com as “ondas”
Quem Salva a Amazônia?
Pessoas sendo dizimadas pelo vírus
e o ambiente pela ganância
Estamos mudos... Só assistindo...
Quem Salva a Amazônia?
Triste essa nossa passividade...
A pandemia vai levar a culpa...
Quem Salva a Amazônia?
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POESIA: AMAZÔNIA PULSANTE
Karine Dias Oliveira (Nova Friburgo/ Rio de Janeiro)

O tal do “chegar perto”
Acabou indo longe demais...
Pois, a doença humana
Empobreceu e contaminou toda a natureza...
A Amazônia clama pra não morrer
Quem mata a mata...
Mata toda uma cadeia...
Reconstruí-la não é tarefa fácil
No entanto, os veios de suas águas
Espalham a esperança pelo verde que ainda resiste
Matam a sede da mata
Broto que quer alcançar o céu
Ciclo... transpiração... suspiros pelo carbônico
Renovação...
Verde que se entusiasma
Broto robusto
Sons de sementes... sussurros da fauna... canções coloridas
Espécies vivas e nativas que só querem paz
Lar da diversidade
Sustentabilidade e atividade
O coração da Amazônia lateja em todos os sentidos
Precisa de um olhar mais humano dos humanos...
Amazônia pulsante!
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A FLOR QUE AINDA RESTA

FLORESTAFLORESTAFLORESTAFLORESTAFLORESTAFLORESTAFLOR
FLORESTAFLORESTAFLORESTAFLORESTAFLORESTAFLORESTAFLOR
FLORESTAFLORESTAFLORESTAFLORESTAFLORESTAFLORESTAFLOR
FLORESTAFLORESTAFLORESTAFLORESTAFLORESTAFLORESTAFLOR
FLORESTAFLORESTAFLORESTAFLORESTAFLORESTAFLORESTAFLOR
FLORESTAFLORESTAFLORESTAFLORESTAFLORESTAFLORESTAFLOR
FLORESTAFLORESTAFLORESTAFLORESTAFLORESTAFLORESTAFLOR
FLORESTAFLORESTAFLORESTAFLORESTAFLORESTAFLORESTAFLOR
FLORESTAFLORESTAFLORESTAFLORESTAFLORESTAFLORESTAFLOR
FLOR
ESTA
ESTA
FLOR
RESTA
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Coração Amazônia

Através da paisagem
Que se aponta rio acima
Fauna e flora pede passagem
Um ecossistema se predomina.

O teu céu é colorido,
Raros pássaros o sobrevoam.
Em teu verde desbravado
Aldeias indígenas o povoam.

Imponente “mãe das árvores “
Sagrado é o solo que te fecunda.
Exuberante rainha amazônica
Magnífica mafumeira Samaúma.

Os vários rios que te circulam
São como veias nesse organismo.
Peixes ou mamíferos o usufruam
Plantas aproveitam seu tropicalismo.

Infelizmente a ambição humana
Percorre caminhos obscuros.
Tuas matas antes preservadas,
Hoje estão queimadas pra obter lucro.

Caçando animais , propiciando extinção
Desmatamento desregrado ,
Tribos indígenas desrespeitados
Qual é o preço da preservação?
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Lá do pico da neblina
A mãe natureza grita socorro,
O coração amazônico resiste
Com lágrimas de chuva e choro...

Luciano Geraldo Araujo 10/03/2021
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O INVERNO E O VERÃO DE UM APANHADOR DE AÇAÍ

Malrício França, março de 2021.

Se tem uma época do ano que eu gosto, essa época é o verão
Acordo cedo e vou ao trapicho, levando o paneiro, a peconha e também o facão
Deixo tudo na canoa e vou de encontro a minha mulher
Que já está na cozinha me esperando,
Preparando a nossa marmita e passando o café.
Depois eu e ela remamos pela beira do rio, até chegar em nosso terreno que fica dentro da mata
Vamos andando, observando e tomando todos os cuidados
Enquanto somos acompanhados por nosso cachorro vira-lata.
Essa é nossa rotina durante o verão, eu apanho e ela debulha o açaí
Essa rotina muda conforme a estação
No inverno, por exemplo, não vamos muito por ali,
Mas quando vamos sentimos tristeza e uma incontrolável vontade de chorar
Teremos que esperar a mãe natureza acabar mais um ciclo
Pra podermos novamente voltar a trabalhar.
Eu sei que é arriscado subir na açaízeira
Mas minha família inteira depende de mim
Quem deras houvesse outra maneira
Para que eu tirasse nosso sustento sem ter que arriscar-me assim.
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ANTRÓPICO
Em Nova York, nevascas,
Na Califórnia, queimadas;
Degelam-se as geleiras da Antártida,
Expropriam-se, da Amazônia, as matas.
O látex das árvores se dissolve
Na vida ácida da chuva,
Nos carbonos rompidos
Que os tempos removem.
O ozônio no estratosférico plano
Rompe-se na sufocante estufa,
Plena de nitrogênio e metano.
Onde fluem as águas cristalinas
Em que outrora saciávamos a sede,
Se arsênio e mercúrio se disseminam
Nas marianas barragens e redes?
Quem dera pousassem multicores araras
E despontassem no ermo, frondosas araucárias,
No gris dessa terra acromática
Desfazendo, com cores primárias,
A plúmbea fuligem das fábricas.
E ao virdes o verde varrido
Do ventre da vida matada,
Que direis, ó homens benditos,
Consumidos no negro e no nada?

Márcio Castilho, in De Todas As Tribos
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PULMÃO DO MUNDO
Marcos Pontal

Pulmão do mundo,
que está em perigo,
devido a pessoas imundas.
Preserve, é o que digo!

Vamos cuidar dela,
para o bem de todos.
Termos cautela,
e preservar ela.

Vamos cuidar da Amazônia,
e jamais esquecê-la, de preservar.
Vamos sempre lutar,
e assim a Amazônia salvar.
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O PRANTO AMAZÔNICO
Maroel Bispo

O que farão os homens, quando eu, sem poder ouvir
o canto dos pássaros, começar a chorar?
Eles destruíram as matas virgens, dizimaram tantas árvores,
e entre os pássaros reina o pesar
O que farão os homens, quando eu, sem poder me banhar nos rios
e praias, me sentir entristecido?
Eles poluíram os mares e ansiosos pelo progresso,
construíram prédios, deixando me abatido.
O que farão os homens, quando, a mãe natureza ferida,
se revoltar? Chega! Chega de maldade!
Urge que façamos algo! Os homens enlouqueceram!
Beberam o cálice da insanidade.
A Amazônia pranteia e ninguém nada faz! Terras de nove nações
gemendo e muitos ignoram o seu fim
Florestas, igapós e campinas perplexas...Até quando?
Nunca chorei tanto assim.

REVISTA BARBANTE - 230

SUPERFÍCIE TERRENA

Maurício Fontana Filho

Meretrizes de um tempo ausente,
Lugar onde crescem indivíduos vazios,
Apenas fragmentos do que já foram,
Apenas fragmentos do que seriam.

Meretrizes de um tempo ausente,
O insignificante fora estimulado,
Um mundo moldado em seu agrado,
E hoje, jazem caídos.

Meretrizes de um tempo ausente,
Não mais humano, não mais ser vivo,
Apenas aspecto de quem espera,
No teu silêncio há primavera, e a visão de um mar infinito.
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O SOM DA MORTE

O som da morte
Ecoa na floresta
Fogo e trevas
Nada resta

Árvore ancestrais
Desabam ao chão
Sucumbem ao homem
Sua fria razão

Machadas do ódio
Motosserras da destruição
Impera o caos
A completa devastação

Pássaros não cantam
Sua linda melodia
Foram aprisionados
Em uma cela fria

Prisioneiros sem culpa
Devido a tola covardia

Silenciaram seu canto
A encantada poesia

Animais choram
As lágrimas da extinção
Serão extintos
Nunca mais existirão
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Para sempre dizimados
Por senhores da ambição
Destruidores covardes
Da tão perfeita criação

O verde agora é cinza
Não restam mais flores
Foi plantado os espinhos
Espinhos das dores

Na água dos rios
Corre a poluída ignorância
Putrefata memória
A mais triste lembrança

O terrível legado
A imperfeita herança
Corrompendo o futuro
De nossas crianças

O som da morte
Ecoa...

Autor: Robinson Silva Alves
Coaraci-Ba
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AMA
Sigridi Borges
São Paulo

Verde mata respira fundo,
abraça a terra, refresca o mundo.
Em meio ao céu, olhar risonho
emana aroma em eterno sonho.

Transcende o universo,
surge em estrofes e versos.
Amazônia, patrimônio imortal,
flui em poemas, cartão postal.

Esplendorosa, vibrante,
sem margens, brilho selvagem,
solfejo em som profundo.

Floresta radiante
de singular imagem
num solo raro, fecundo.
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O RÁ DA FLORESTA
Solange Damião.

As sombras são segredos
sem esfinge

O Rá na Amazônia
de deus
oh que impetuoso

e tão secreta minha sombra
que abrasa com gozo
raios refletidos nas régias

faz de todo mito
um sarcófago sagrado.
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MUIRAQUITÃ

Valéria Pisauro

No espelho da lua cheia,
Penitentes castas arqueiras,
Desciam de Iaci-Taperê,
Com mil flechas certeiras.
Purificação a noite inteira,
Que do ventre da terra sorri,
São amazonas guerreiras,
Cantos de carícias plenas,
Da guerreira nação Tupi.
São amazonas guerreiras,
Cantos de carícias plenas,
Da guerreira nação Tupi.

São rainhas nuas solteiras,
Deleite que não se acaba,
Puras entre nós da madeira,
Faz da sua cama a verde mata,
Pra que a noite se deite,
São acrobatas do amor,
Madrugam a noite inteira,
Amantes sem fronteiras
Saciam as filhas do equador.
Madrugam a noite inteira,
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Amantes sem fronteiras
Saciam as filhas do equador.

Amantes, Dianas, Cunhãs,
Vem tecendo o talismã sagrado
Peixe, tartaruga e rã.
Verde jade que molhe e me incendeia,
Pedra mística: Muiraquitã.
Oferenda que presenteia
Vida nova, vida nascente,

Força e graça das sereias,
Mãe das águas brasileiras.
E fecundada a semente
Nas guardiãs da floresta,
Sopro de Tupã faz a festa
Ilumina a terra anfitriã,
Luz de candeia que não se apaga
Semente, aroma, Xamã,
Coniupuiaras!
Para sempre viva:
As I Kamiabas! I Kamiabas!
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Imagens de Valéria Pisauro

Paricatuba - AM

Vitória Régia
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FRANCISCO DE ASSIS T. DA COSTA

(ASSIS COSTA)

Nascido em Breves (Cidade situada no arquipélago do Marajó, Estado do Pará), no dia 22 de
janeiro de 1985, filho de um carpinteiro e de uma batedora de Açaí (mulheres que trabalham
com a retirada da polpa doAçaí para venda), comecei a desenhar ainda na infância, fazendo
todos os tipos de desenhos com o grafite. Aos 13 anos, começou a surgir à curiosidade em
utilizar as tintas, cores, tons e telas, mas não sabia como por onde começar, logo esse sonho
começou a ficar distante, pelo fato do município não dispor de lugares (armarinhos) de venda
desses materiais.
Foram muitas as tentativas de pintar em tela (utilizando materiais bem inferiores), por muitas
vezes, me peguei admirando todas as obras, quando eu tinha a oportunidade de vê-las. Em
certo dia, ao entrar para participar de um evento no Cedep (local destinada para qualificação
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profissional local), me deparei com uma obra assinada por José Tadeu (no qual considero um
grande e completo artista plástico do município). Ao termino do evento, deixei o público sair
e “sem contar dia santo” tirei a pintura da parede, para analisar como era feita (como aquele
artista produziu e as etapas para que se chegasse até a pintura). Digamos que seria, um menino
curioso tentando descobrir um mundo novo.
Depois desse dia, comecei e a partir daí, não parei mais. Confesso que no inicio, plagiei
e reproduzi rmuitas obras de outros artistas (até descobrir minhastécnicas, bem como meu
perfil artístico). Foram muitos os desafios e longas caminhadas, mas com a ajuda da minha
família e dos meus amigos, hoje eu poso dizer que sou Artista Plástico.
Retrato nos meus trabalhos o maior patrimônio do Marajó, que é o seu povo, nas mais variadas
vertentes, Ribeirinho, Feirante, Dona de casa, Lendas, Mitos e outros.Sou um admiradordo
cotidiano dessa gente que construiu ao longo de sua história, fortes laços culturais.
Como Artista plástico, tenho um papel importante por manter e representar através das cores,
da essência e a persistência da Cultura Cabocla, nossa historia viva. Pinto aquilo que me
identifica, Ladainha, Cordões de pássaros, Bumba meu boi, Grupos Paráfolclóricos, fauna,
flora, culinária, nossas crianças, nossos jovens e nossos idosos. Inseridos não apenas em uma
tela de tintas e cores, mas sim, com um único propósito o de fortalecernos a identidade cultural.
Como Artista marajoara, vejo que a arte permeia nossas vidas, nos encoraja a dialogar com
o mundo, nos permite refletir sobre nós mesmos, e através dessa nobre arte,tenho um papele
uma responsabilidade significativa, de ensinar a nossa comunidade a valorizar o trabalho de
todos os artistas, respeitando assim a nossa diversidade e identidad ecultural.

ASSISCOSTA
Contato:(91)99147-5327/98528-8715
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Barbantinha
Especial escrito por crianças
ANO I - NÚMERO 03 - JUNHO DE 2021
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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
Raquel Lima com apenas sete anos de idade além de quatro ilustrações de
sua autoria. Agradecemos à Raquel 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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Ilustração de Raquel Lima

Ilustrações
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Laila Melina
04 anos
Natal - RN
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Laila Melina
04 anos
Natal - RN
REVISTA BARBANTE - 245

Lavínia Araújo
03 anos
Natal - RN
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Lavínia Araújo
03 anos
Natal - RN
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Lavínia Araújo
03 anos
Natal - RN
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Lavínia Araújo
03 anos
Natal - RN
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Nauan Lucas
09 anos
Natal - RN
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Nauan Lucas
09 anos
Natal - RN
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Nauan Lucas
09 anos
Natal - RN
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Raquel Lima
07 anos
Natal - RN
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Raquel Lima
07 anos
Natal - RN
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Raquel Lima
07 anos
Natal - RN
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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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VEM!
SER BARBANTE
TAMBÉM!
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