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

Nesta edição, as ilustrações reproduzem pinturas de John Hughes, que é irlandês, nascido na 
cidade de Kildare, mas reside há anos em Madri. John dedica-se à pintura e ao ensino de língua 
inglesa. Realizou diversas exposições de pinturas. Para ele, seus quadros são sempre reflexos 
de suas emoções, ainda que a técnica e a ideia por trás de uma obra também sejam motivo 
de seu cuidado com a pintura. Em suas telas, encontramos momentos, paisagens e seres, que, 
de um lado, o ajudam a processar seus sentimentos e, de outro, gravam para a posteridade 
experiências sensíveis com a vida.

As seções desta edição estão distribuídas em Artigos, Cartuns, Contos, Crônicas, Ensaios e 
Poemas. Temas e olhares variados dão a este número um caráter bem abrangente e especial, 
em tempos em que se faz tão necessário capturar todas as possíveis esperanças de um mundo 
melhor.  

Além da contribuição de diversas pessoas nas seções citadas, contamos com a presença de 
nossos colunistas fixos: Araceli Otamendi, Bernardete Bielinski, Ítalo de Melo Ramalho e 
Márcia Batista Ramos. Nossa gratidão a vocês por caminharem com a Barbante.

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

E neste número um dossiê muito especial da Universidade do Estado do Mato Grosso com 
os anais do evento “Seminário (trans) tornando a educação” que ocorreu nos dias 08 e 29 de 
junho de 2021, na cidade de Cáceres – MT, coordenado pelo Prof. Doutorando Victor Hugo 
de Oliveira Henrique (UNEMAT) e Prof. Dr. Cleber de Sousa Meneses (Meneses EducAção).

Agradecemos aos/às nossos/as colaboradores/as e desejamos uma bela leitura a vocês,

As editoras 
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LITERATURA SURDA E IDENTIDADE: TECENDO VIVÊNCIAS EM CRÔNICAS DA SURDEZ DE PAULA 
PFEIFER

Gardênia Dias Santos1

Resumo: Objetiva-se, neste trabalho, demonstrar a importância da literatura surda produzida pelos próprios surdos, visto que ela 
permite conhecer a realidade por eles vivenciada, a partir de suas perspectivas. Para tanto, salienta-se a relevância da literatura surda 
como um instrumento que proporciona a seus criadores, no caso, os escritores surdos, a autorrepresentação de suas identidades e 
diferenças como uma forma de fortalecimento das suas lutas por reconhecimento social. Nessa medida, é por meio de um olhar 
contestador que se analisam os textos “A descoberta da surdez”, “Aprendendo a conviver com a surdez”, “A família”, “Os outros” 
e “Vergonha da própria deficiência?”, presentes na obra Crônicas da surdez (2013), de Paula Pfeifer. Metodologicamente, parte-se 
de uma pesquisa bibliográfica cujas abordagens teóricas têm por base os estudos desenvolvidos por L. Karnopp (2006, 2010) e C. 
Mourão (2012) acerca da literatura surda; e por S. Bauman (2005), sobre a identidade. 

Palavras-chave: Literatura surda. Surdos. Identidade.

INTRODUÇÃO

Apesar de a literatura surda nos últimos tempos ter ganhado uma significativa produção no Brasil, principalmente na 
perspectiva da língua de sinais (modalidade viso-gestual), a sua realização pelos próprios surdos ainda continua escassa. 
Isso ocorre porque grande parte das inúmeras histórias por eles contadas não é registrada em livros para divulgação à 
comunidade surda e ao público em geral, fato que restringe o conhecimento a respeito de suas realidades e a riqueza de 
suas singularidades.   

A respeito dessa manifestação literária, Karnopp (2006) salienta que a expressão “literatura surda” deve ser utilizada 
para definir histórias que têm aspectos como a língua de sinais, a questão da identidade e da cultura surda presentes 
em suas narrativas. A partir dessas características, a teórica argumenta que a literatura surda consiste na produção de 
textos literários em sinais “[...] que entendem a surdez como presença de algo e não como falta, possibilitando outras 
representações de surdos, considerando-os como um grupo linguístico e cultural diferente” (KARNOPP, 2006, p. 102).

Ao conceito de literatura surda fornecido por esta estudiosa, neste trabalho, visa-se enfocar as produções literárias 
desenvolvidas pelos próprios surdos, entendendo-se que 

independente da linguagem escolhida por eles para se comunicar – Libras, sign writing ( a forma escrita da língua de 
sinais, no Brasil, ainda pode-se encontrar o Sistema de Escrita para Libras, SEL, e estudos sobre a Escrita em Línguas 
de Sinais, Elis), português escrito –, ninguém melhor do que os surdos para relatar suas experiências. Sendo assim, 
a grande contribuição da literatura surda consiste no fato de ser uma literatura de reconhecimento, porque busca dar 
visibilidade às minorias linguísticas ao mesmo tempo em que promove a afirmação da cultura surda e resgata suas 
histórias reprimidas. 

Ao se problematizar essas questões e promover um movimento de visibilidade dessa expressão literária, o que se objetiva 
é chamar a atenção para a necessidade de mais produções que garantam aos sujeitos surdos o direito à autorrepresentação 
discursiva, ao protagonismo e a uma maior divulgação de suas obras. Tal atitude visa, portanto, a ruptura do silenciamento 
instituído a quem foi subalternizado, ou seja, esse movimento em direção à autorrepresentação almeja tornar mais 
evidente a realidade e as lutas por eles enfrentadas cotidianamente. Assim, a promoção de tal questionamento é um alerta 
para a necessidade de se eliminar um déficit alarmante acerca da literatura surda, sentido tanto pelos próprios surdos 
quanto pela comunidade surda, como bem nos expõe Pfeifer:

1  Mestra em Letra na área de concentração em Estudos Literários pelo Programa de Pós-Graduação em Le-
tras/PPGL/UFS. Pós-graduada em LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais pela FAVENI – Faculdade Venda 
Nova do Imigrante. E-mail: gardenia.diass@gmail.com.  
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Quando iniciei as pesquisas para meu trabalho de conclusão de curso, deparei com a seguinte 
constatação: os livros disponíveis no mercado haviam sido escritos por ouvintes ou tratavam apenas do 
universo dos surdos que se comunicavam exclusivamente por meio da língua de sinais. Não encontrei 
literatura a respeito dos surdos oralizados, bem como nenhum livro que tivesse sido escrito por um 
surdo oralizado. Comecei, então, a me perguntar onde estava a voz daqueles que eram iguais a mim 
(PFEIFER, 2013, p. 11).

Embora essa realidade tenha mudado um pouco nos últimos tempos, isso não invalida o questionamento posto, pois se 
tem consciência dos inúmeros obstáculos que ainda precisam ser ultrapassados para que essa situação se modifique. Vale 
justificar que ao se problematizar essa condição da literatura surda a pretensão não é invalidar os inúmeros trabalhos 
desenvolvidos pelos ouvintes a esse respeito, longe disso. O que se deve levar em consideração é o fato de que está na 
hora de ouvir e dar mais oportunidades aos surdos de dizerem quem são, mas para que isso aconteça é fundamental que 
eles consigam expor suas identidades e subjetividades com maior frequência também no campo literário.  

Nessa medida, o objetivo do presente estudo é analisar como o sujeito surdo se autorrepresenta na literatura a fim 
de enfatizar a importância do fortalecimento de suas identidades. Para isso, selecionamos algumas cônicas do livro 
autobiográfico Crônicas da Surdez (2013) – especificamente as crônicas “A descoberta da surdez”, “Aprendendo 
a conviver com a surdez”, “A família”, “Os outros” e “Vergonha da própria deficiência?” –, de Paula Pefeifer, por 
nos permitir compreender de que modo foram construídas e estão sendo reelaboradas as representações da surdez na 
literatura. 

Ampliando os olhares sobre as representações dos surdos na literatura 

Zygmunt Bauman, em seu livro Identidades (2005), salienta que “as ‘identidades’ flutuam no ar, algumas de nossa 
própria escolha, mas outras infladas e lançadas pelas pessoas em nossa volta, e é preciso estar em alerta constante para 
defender as primeiras em relação às últimas” (BAUMAN, 2005, p. 19). Então, para que a visão de fora não se torne 
a única a ser reconhecida, é fundamental que seus detentores tornem conhecidas as impressões, particularidades e 
singularidades de si próprios.

A autorrepresentação é, portanto, mais uma maneira de rejeição das imagens negativas propagadas culturalmente sobre 
o que a maioria espera que o outro, o sujeito tido como diferente, seja. Assim, é importante se compreender que “[...] a 
‘identidade’ é uma ideia inescapavelmente ambígua, uma faca de dois gumes. Pode ser um grito de guerra de indivíduos 
ou das comunidades que desejam ser por estes imaginadas” (BAUMAN, 2005, p. 82). Desse modo, a autorrepresentação 
desses sujeitos, por meio da literatura surda, serve-lhes como ferramenta de fortalecimento das identidades individuais 
e coletiva da comunidade surda. Como bem nos afirma Karnopp (2006),

A literatura surda começa a se fazer presente entre nós, se apresentando talvez como um desejo de 
reconhecimento, em que busca ‘um outro lugar e uma outra coisa’. A literatura do reconhecimento é de 
importância crucial para as minorias linguísticas que desejam afirmar suas tradições culturais nativas e 
recuperar suas histórias reprimidas (KARNOPP, 2006, p. 100).

Ao fazer valer suas identidades e diferenças linguísticas e culturais, o que se busca é a conquista de novos espaços, como 
a mídia, nos diferentes artefatos artísticos e sociais, não apenas nos espaços educacionais.

Quanto à relevância das produções culturais voltadas para os surdos e produzidas por eles, especificamente as literárias, 
chama-se a atenção para dois levantamentos realizados da literatura surda: o primeiro desenvolvido pela pesquisadora 
Lodenir Karnopp e o segundo, por Eduardo Filgueiras Damasceno e Tatiana Valau Pereira Damasceno. No estudo 
realizado por Karnopp, “Produções culturais de surdos: análise da literatura surda” (2010), são apresentadas obras 
produzidas entre os anos de 2001 a 2005. Referente aos materiais que traduzem os textos clássicos da literatura universal 
ou brasileira para a Libras, eles podem ser encontrados na coleção Clássicos da Literatura em CD-R em Libras/Português 
da Editora Arara Azul. Quanto aos livros impressos, podem ser citados Tibi e Joca (2001), de Cláudia Bisol; A cigarra e 
as formigas (2003), de Carmem Oliveira e Jaqueline Boldo; O som do silêncio (2004), de Luiz Carlos Lisboa; Rapunzel 
Surda (2003), de Carolina H. Silveira, Fabiano Rosa e Lodenir B. Karnopp; entre outros.

Por sua vez, em “Mapeamento sistemático da literatura surda” (2018), de Eduardo Damasceno e Tatiana Damasceno, 
tem-se um panorama das produções publicadas no período de 2005 até 2015. Na pesquisa, os textos são enquadrados a 
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partir das respectivas categorias: obras traduzidas para Libras; obras traduzidas e adaptadas à cultura surda; narrativas e 
poesias criadas por autores surdos; e as obras autobiográficas. A primeira e a segunda categorias são as mais abrangentes. 
Nelas encontram-se as traduções e as adaptações de inúmeros clássicos da literatura mundial e da literatura nacional – a 
exemplo d’O caso da vara, A missa do galo, O relógio de Ouro e A cartomante, de Machado de Assis – promovidas 
pela editora Arara Azul, em 2005. 

Quanto às produções desenvolvidas pelos próprios surdos, nota-se um aumento significativo. Em relação às narrativas e 
poesias, encontram-se os seguintes títulos: Árvore de Natal em LSB (2005), de Nelson Pimenta; Ane e Jota: amigos de 
mundos diferentes (2005), da escritora e professora surda Luciane Rangel Rodrigues e do ilustrador ouvinte Jota Cabral; 
Um mistério a resolver: o mundo das bocas mexedeiras (2008), de Maria A. Amim de Oliveira, Maria Lúcia Mansur 
Bonfim de Oliveira e Ozana Vera Giorgini de Carvalho; Feijãozinho Surdo (2009), de Liège Gemelli Kuchenbecker; 
Casal Feliz (2010), de Cléber Couto – a despeito dessa obra, Eduardo Damasceno e Tatiana Damasceno (2018, p.219) 
alertam que ela não valoriza a cultura surda, não faz referência à língua de sinais e apresenta como solução a inserção 
do surdo no mundo dos ouvintes –; As luvas mágicas de Papai Noel (2012), de Alessandra F. Klein e Cláudio Henrique 
Mourão; Orelhão e Bocão conhecem a língua das mãos (2013), de Alessandra F. Klein. Sobre os textos autobiográficos, 
os seguintes livros são citados: Meus sentimentos em folha (2005), de Ronise Oliveira; No meu silêncio ouvi e vivi 
(2005), de Olindina Coelho Possídio; A verdadeira beleza uma história de superação (2009), de Vanessa Vidal; Mãos 
ao vento (2010), de Sylvia Lia Crespan Neves; Surdez: silêncio em voo de borboletas (2013), de Patrícia Rodrigues 
Witt; Crônicas da surdez (2013) e Novas crônicas da surdez: epifanias do implante coclear (2015), da surda oralizada 
Paula Pfeifer.

Como visto, a partir desses estudos, os últimos anos foram frutíferos para a literatura surda. Porém, isso não significa 
que se deva haver um contentamento quanto ao que já foi alcançado. Insistir na ampliação desse campo é importante 
porque se sabe o quanto a literatura é uma grande aliada no processo de ensino-aprendizagem dos sujeitos, além de 
favorecer seu desenvolvimento crítico-social em decorrência do conhecimento de mundo que ela explora e dissemina 
em seu corpus. As produções voltadas e desenvolvidas pelos surdos viabilizam a construção de significados e valores 
para eles. Conforme Mourão,

Se os surdos tivessem uma experiência mais intensa com narrativas, com textos literários (em sinais ou 
através de leituras), nas escolas ou em seus lares, [...] teriam mais possibilidade de usar a imaginação, 
a criatividade e a emoção e poderiam se tornar uma fábrica de histórias, produzindo ideias, narrativas e 
poemas (MOURÃO, 2012, p. 4).

Como parte do objetivo deste trabalho, analisa-se como o sujeito surdo se autorrepresenta na literatura. Para isso, 
foram selecionadas algumas crônicas do livro autobiográfico Crônicas da Surdez (2013) – especificamente as crônicas 
“A descoberta da surdez”, “Aprendendo a conviver com a surdez”, “A família”, “Os outros” e “Vergonha da própria 
deficiência?” –, de Paula Pfeifer. Na sequência, identifica-se como tal imagem é representada na obra escolhida para 
estudo. 

Literatura surda e vivências: fortalecendo a identidade

Descobrir-se deficiente auditivo pode ser assustador, mas o que importa é o nosso olhar 
sobre essa condição. Se nos sentimos coitados, dependentes e incapazes, é assim que o 
resto do mundo vai nos enxergar (PFEIFER, 2013, p. 67).

Como salienta Pfeifer, o modo como os surdos se enxergam determina como os outros os verão. Sendo assim, é 
imprescindível aos sujeitos surdos terem oportunidades de construírem sua autonomia, individualidade, bem como 
terem a oportunidade e o espaço para afirmarem suas subjetividades. Tendo isso em vista, é importante entender que 
devido a heterogeneidade da surdez os surdos optam por maneiras diferentes de se comunicar e viver, cabendo aos 
demais respeitar suas escolhas. Paula Pfeifer, por exemplo, vivencia a surdez a partir da perspectiva oralizada por fazer 
uso da comunicação oral e da leitura labial, visto que sua surdez foi pós-lingual e sua perda auditiva foi ocorrendo de 
forma gradativa.

Conforme Bianca Costa e Sátila Ribeiro (2018, p. 104), a autora não é uma das melhores representações de um surdo 
oralizado em decorrência da sua surdez ter sido pós-lingual, sendo assim, já havia adquirido uma relação significativa 
com a língua portuguesa; ter optado pelo uso de aparelho auditivo; e proceder com a aprendizagem da leitura labial. 
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Além disso, é possível apontar a questão da diferença entre a surdez e a deficiência auditiva que, segundo Cláudia Bisol 
e Carla Valentini, são definidas como:

Os surdos, ou Surdos com letra maiúscula, como proposto por alguns autores, são pessoas que se 
consideram deficientes, utilizam uma língua de sinais, valorizam sua história, arte e literatura e propõem 
uma pedagogia própria para a educação das crianças surdas. Os deficientes auditivos seriam as pessoas 
que não se identificam com a cultura e a comunidade surda (BISOL; VALENTINI, 2011, p. 1).

Todavia, apesar de Pfeifer não se enquadrar por completo nessa definição, uma vez que não faz uso da língua de 
sinais para se comunicar, a autora se mostra bastante crítica acerca das radicalizações que levam à desconsideração das 
vivências singulares de alguns sujeitos que convivem com a surdez: 

Penso que não devemos julgar as escolhas alheias. Cada um sabe o que é melhor para si e cada um de 
nós tem uma história de vida e uma criação diferente. [...] não concordo com a militância surda que 
pensa que as crianças surdas devem servir à Libras (quando o certo é que a língua sirva à criança) e age 
de modo sorrateiro, enganando a opinião pública e fingindo que os surdos oralizados não existem e não 
têm os mesmos direitos que os surdos sinalizados. Essa militância é contra o teste da orelhinha, diz que 
o surdo ‘de verdade’ usa Libras, condena o uso de aparelhos auditivos e implantes cocleares, julga de 
modo cruel os ais que querem dar ao filho a opção de ouvir (a tecnologia está aí para isso) e ainda divide 
as pessoas em surdos e Surdos, com S maiúsculo – dando a impressão de que Surdos são, de alguma 
forma, superiores (PFEIFER, 2013, p. 30-31).

Em outras palavras, a surdez não é vivenciada pelas pessoas da mesma forma e isso não deveria ser motivo para 
discriminação ou exclusão. Nessa perspectiva, ela afirma: “[...] sou a favor do respeito à diversidade de escolha. O que 
funciona para mim pode não funcionar para você, e vice-versa. Não tenho nada contra a língua de sinais e admiro muito 
os surdos bilíngues (que dominam o português e a Libras)” (PFEIFER, 2013, p. 12-13). Desse modo, o fato de não fazer 
uso da Libras em seu cotidiano não deve ser taxado como rejeição e desrespeito à comunidade surda e às suas lutas, 
tampouco aos surdos. Como bem diz: “[...] sou uma pessoa que, sem aparelhos auditivos, não ouve quase nada. Ao 
colocá-los, volto ao mundo dos sons – mas isso não me torna ‘menos surda do que ninguém’” (PFEIFER, 2013, p. 12).

Assim, é partir de uma perspectiva identitária social e singular da autora quanto à surdez que se compreende que:

[...] sua obra, como o próprio título já elucida, constitui-se em crônicas sobre a surdez, ou seja, 
Pfeifer percebe e conceitua a surdez a partir de suas experiências. Nesse sentido, ela tece sua narrativa 
não situando a surdez em relação à língua de sinais e à cultura surda, mas a outras singularidades e 
especificidades (COSTA; RIBBEIRO, 2018, p. 104).

Tais singularidades giram em torno do fato de ela ter sido educada como uma pessoa ouvinte, o que tornou para a própria 
escritora mais difícil a aceitação de sua surdez. Isto é algo que se pode notar na crônica “A descoberta da surdez”, 
quando é relatado, logo de início, como ocorreu o processo da perda auditiva:

A lembrança é clara, mesmo que tenham se passado 25 anos. No apartamento em que morávamos, 
havia um corredor em formato de ‘S’, pelo qual eu adorava correr. Numa tarde, lembro-me de encostar 
a cabeça na parede e chamar minha mãe, gritando: ‘Mãe, tem um apito no meu ouvido!’. É a memória 
mais antiga da minha surdez. Convivo com o tinnitus aureum desde criancinha – naquela época, jamais 
imaginamos que era um sintoma de perda auditiva (PFEIFER, 2013, p. 17). 

Em decorrência das constantes dores de ouvido e da dificuldade em ouvir, à medida que crescia, após fazer uma 
audiometria, a fonoaudióloga a diagnosticou com perda auditiva. Porém, a negação por parte dos pais acarretou 
sucessivos diagnósticos incompatíveis dos fonoaudiólogos. Sobre a “clássica negação”, a autora diz o seguinte: “[...] 
quando a surdez se manifesta na infância, são poucas as famílias que a encaram logo de primeira. [...] não é fácil 
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aceitar que seu filho tem uma deficiência, seja ela qual for” (PFEIFER, 2013, p. 18). Todavia, já adolescente e com um 
diagnóstico definitivo, a negação veio por parte dela mesma: “[...] neguei [...] até chegar naquele ponto em que se torna 
impossível continuar vivendo como se o elefante branco não estivesse sentado bem no meio da sala” (PFEIFER, 2013, 
p. 9). 

Tal conflito é perpassado pela questão identitária, uma vez que interfere no processo de conivência que ela tinha 
de si própria. Como esta construção se realiza por meio de relações intersubjetivas, de comunicações linguísticas e 
experiências sociais, a constituição identitária até então adquirida pela autora tinha sido aquela decorrente dos ouvintes, 
daí sua rejeição para aceitar que possuía problemas auditivos. No entanto, quando constata que não há mais como negar 
a surdez, Pfeifer se vê diante de um processo de desconstrução e aquisição de novas camadas e valores a sua identidade.  

A linguagem é um aspecto importante à questão da diferença e da identidade cultural. Conforme boa parte dos 
estudiosos, no caso dos surdos, a língua é um caráter primordial porque a constituição de sua identidade é marcada por 
essa diferença. De acordo com essas formulações, a língua determina a identidade desse sujeito, pois é a partir da sua 
aquisição que é possível entrar em contato com outro surdo. Entende-se, pois, o quanto a Libras é importante, mas, como 
já visto anteriormente, Pfeifer questiona a ideia limitadora de alguns estudiosos de não considerar determinadas formas 
de expressão escolhidas pelos surdos. Ou seja, sua importância como linguagem não deve significar desqualificação de 
outras formas de expressão.  

Ao passar a se aceitar, vê-se em “Aprendendo a conviver com a surdez” como a autora passa a lidar com a surdez e 
até busca estratégias que lhe proporcionem uma melhor qualidade de vida. Para que os surdos possam ter uma melhor 
qualidade de vida, a autora deixa bem claro que eles devem lutar por seus direitos: 

Quem não ouve tem a obrigação de se informar – sobre sua deficiência, sobre tecnologia, sobre 
legislação, sobre saúde auditiva. [...] Estar atualizado com o que acontece nesse universo torna tudo 
menos solitário e é a chave para uma boa compreensão das novas vivências (PFEIFER, 2013, p. 48).

A esse respeito é valido fazer uma ressalva, porque nem todos os surdos possuem as mesmas oportunidades. 

Já em “A família” a escritora ressalta a importância dos pais e dos familiares de fortalecerem a autoestima dos surdos, 
pois é dessa forma que eles se tornarão adultos seguros, independentes e capazes de aceitar e respeitar as diferenças 
existentes entre os seres humanos. Para Pfeifer, não há sentido em “[...] transformar uma criança em um adulto que 
se envergonha de ser quem é, quer esconder a surdez a todo custo e possivelmente vai crescer com problemas de 
socialização em função disso? Para mim, não faz sentido” (PFEIFER, 2013, p. 62). Sendo assim, vale ressaltar o quanto 
o apoio da família é imprescindível para o processo de autoafirmação da identidade do surdo.  

 Nessa medida, a criação de uma dinâmica familiar que favoreça essa autoafirmação é fundamental, mas para que 
isso ocorra “[...] cabe a nós educar aqueles que amamos para que tenham conosco o respeito e o comportamento que 
gostaríamos que todas as outras pessoas tivessem!” (PFEIFER, 2013, p. 65). Para além do núcleo familiar, também 
há o convívio com “Os outros”. Nessa crônica, enfatiza-se a importância de não se esconder a surdez, porque ao não 
a disfarçar vive-se de maneira mais plena, visto que “os olhares, as atitudes, as piadas e os comentários maldosos 
dos outros não têm valor. A única coisa que conta é como você se vê” (PFEIFER, 2013, p. 68). Consequentemente, a 
construção de uma identidade forte torna as opiniões negativas dos outros irrelevantes.

A afirmação da identidade como rejeição daquilo que os outros desejam que se seja é uma forma de resistência e de 
estabelecimento de respeito da individualidade de cada sujeito. Paula Pfeifer consegue deixar claro o limite do outro 
acerca de si em sua obra – dividida em três partes: a primeira retrata a inserção da autora no mundo da surdez, a segunda 
mostra suas vivências com a surdez e a terceira abre espaço para que outros surdos deem “voz” às próprias experiências 
–, que fora motivada pela necessidade que a autora sentiu de contar suas experiências com a surdez para outros surdos, 
em especial os surdos oralizados, e também como resultado das pesquisas que ela desenvolveu para seu trabalho de 
conclusão de curso, no âmbito das Ciências Sociais. 

Além dessas contribuições, o blog Crônicas da surdez, criado por ela em 2010, e o projeto Surdos que ouvem, nascido 
em 2017, têm sido instrumentos de disseminação de informações e de ruptura de preconceitos sobre as pessoas que 
convivem com qualquer grau de deficiência auditiva. A mensagem de incentivo, força e coragem para superar as 
dificuldades pode se evidenciada ao fim de seu livro: 

A jornada de crescimento pessoal proporcionada pela coragem de expor minha deficiência auditiva ao 
resto do mundo foi muito gradativa – e vai continuar sendo. Essa coragem me permitiu transformar a 
experiência mais íntima e solitária que já vivenciei (a surdez) em um modo de ajudar pessoas de todos 
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os cantos do mundo. [...] Meu desejo é inspirar as pessoas a buscar essa luz interior que vai iluminar o 
caminho e mostrar que ouvindo ou não, temos de correr atrás de nossos sonhos e transpor barreiras reais 
e emocionais. A surdez não precisa ser um caminho solitário (PFEIFER, 2013, p. 147-148).

Como visto, ao trazer a público um registro do mundo surdo a partir da perspectiva de um deles, a ampliação de suas 
“vozes” é favorecida e, além disso, traz à tona o cotidiano de lutas e reivindicações por eles expostas em suas produções 
literárias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao levarmos em consideração a relevância das produções culturais dos surdos, especificamente as literárias, visou-se 
enfatizar, neste texto, o quanto elas contribuem não apenas para o fortalecimento de identidades, mas também como 
são um instrumento que favorece o desenvolvimento desses sujeitos. No que concerne às interações sociais, a literatura 
surda funciona como um facilitador da compreensão dos surdos, da comunidade surda e dos ouvintes que têm contato 
com sujeitos surdos sobre suas demandas sociais e existenciais.  

No meio educacional, a literatura surda além de levar em consideração as demandas já citadas também tende a ressaltar 
as particularidades/subjetividades dos sujeitos surdos. Algo que pode ser visto nas três modalidades dessa forma de 
literatura: a criação, a adaptação e a tradução – modalidades que já foram exemplificadas nessa pesquisa por meio dos 
títulos de algumas obras. As diferenças entre elas consistem no fato de que as adaptações, como alguns exemplares 
já mencionados, ocorrem quando há alterações no texto, neste caso, referentes às questões culturais e linguísticas – 
por exemplo, personagens ouvintes que passam a ser surdas ou a interagir com surdos. A tradução acontece quando 
disponibiliza-se em Libras um texto que se encontra escrito  em língua portuguesa. Segundo Mourão (2012, p. 3), “tais 
materiais contribuem para o conhecimento e divulgação do acervo literário de diferentes tempos e espaços, já que são 
traduzidos para a língua utilizada pela comunidade surda”.

Quanto à criação, foco desse trabalho, ela corresponde às produções criadas pelos sujeitos surdos que explicitam, 
por meio de sua escrita, a cultura e as experiências surdas por eles vivenciadas. Nesse campo, “encaixam-se textos 
originais que surgem e são produzidos a partir de um movimento de histórias, de ideias que circulam na comunidade 
surda” (MOURÃO, 2012, p. 3). No caso do livro de Paula Pfeifer, os relatos fornecidos enriqueceram e enriquecem 
imensamente a nossa compreensão das vivências dos surdos. Esses são, portanto, alguns dos motivos que favoreceram a 
escolha desta modalidade para essa pesquisa. De modo geral, enfatizou-se o quanto a literatura possibilita a transmissão 
de cultura, de conhecimento, de visão de mundo e de empatia daqueles que não vivenciam a realidade dos surdos.  
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A CIDADE DE ARACAJU ATRAVÉS DA ANÁLISE DA BIBLIOGRAFIA MATERIAL DO 
FOLHETO DE CORDEL ARACAJU DE TANTAS SAUDADES, 

DE RONALDO DÓRIA DANTAS

Jeane Carozo Rocha1

RESUMO: Sob a ótica da filologia, este estudo tem como objetivo fazer uma análise crítica e descritiva dos 
elementos que estão à margem do texto impresso produzido pela literatura de cordel no folheto Aracaju de 
tantas saudades (2006), do cordelista Ronaldo Dória Dantas. Assim, este estudo justifica-se pelo fato de ter 
como propósito desmistificar a simplicidade da produção desse tipo de folheto e demostrar sua qualidade. 
Os conceitos dos autores Costa (2015), Cambraia (2005) e Diniz (2014) nortearam esta pesquisa ao utilizar-
se dos estudos descritivos do campo de conhecimento da bibliografia material auxiliar da filologia. Por fim, 
apresenta-se resultado positivo ao demonstrar a análise do folheto escolhido, identificando e descrevendo os 
elementos autor, capa, contracapa, data e cidade de publicação, editora, imagem e título.

Palavras-chave: Filologia. Bibliografia material. Folheto de cordel. Cidade de Aracaju.

1 INTRODUÇÃO

Os estudos a respeito da língua portuguesa compreendem a linguística, a literatura e a filologia. A 
linguística tem como objeto de estudo a língua e seus usos; a literatura, a literariedade da escrita; e a filologia, 
o texto escrito que pode ser manuscrito ou impresso, bem como composto de imagens. Portanto, estudar nosso 
idioma permite-nos conhecer como ele funciona em sua totalidade.

Como sabemos, as ciências não avançam individualmente e a filologia não foge a esta regra. Ela tem 
outras ciências e campos de conhecimentos que a auxiliam a fazer uma melhor análise dos textos escritos 
estudados. 

A filologia, pela complexidade na forma de produção, edição e transmissão dos textos, é considerada 
uma ciência erudita. Desta forma, passa a impressão para estudantes e leitores em geral que nem toda obra 
escrita pode ser analisada sob sua ótica, a exemplo dos folhetos produzidos pela literatura de cordel. Surge-nos, 
assim, um problema a ser investigado: os folhetos de cordel podem, igualmente a outras obras, ser estudados 
por meio do campo de conhecimento chamado bibliografia material?

1  Mestra em Letras pela Universidade Federal de Sergipe; Especialista em Metodologia de Ensino de Língua 
Portuguesa, Literatura e Artes pela Faculdade FAVENI; Especialista em Didática e Metodologia do Ensino 
Superior pela Faculdade São Luiz de França; Pós-graduanda em Tutoria em Educação a Distância pela Facul-
dade do Leste Mineiro; e Licenciada em Letras Português e Francês pela Universidade Federal de Sergipe. 
E-mail: jcarozorocha@yahoo.com.br
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A resposta é afirmativa, tendo em vista tratar-se de folhetos que apresentam diversos paratextos, a 
saber: autor, capa, contracapa, data e cidade de publicação, editora, imagem e título, igual a outros tipos de 
obras.

Assim, valendo-se a filologia do status de ser uma ciência erudita e o cordel da impressão de ser uma 
literatura simples, nosso objetivo com este estudo é fazer uma análise crítica e descritiva dos paratextos do 
folheto de cordel Aracaju de tantas saudades (2006), de Ronaldo Dória Dantas, de acordo com os parâmetros 
da bibliografia material, no que se referem inclusive às composições das linguagens verbal e visual.

Os folhetos da literatura de cordel são considerados simples porque alguns deles são produzidos de 
forma artesanal. Assim, passam a impressão de que a sua constituição é inferior à de um livro impresso em 
grandes editoras. Por isto, nosso estudo justifica-se pelo fato de ter como propósito desmistificar a simplicidade 
da produção de cordéis, demostrando a qualidade que eles têm, bem como de que maneira podem ser feitas 
análises críticas e descritivas por meio dos estudos filológicos.

Por fim, esta pesquisa foi norteada pelas concepções de filologia, de bibliografia material e de literatura 
de cordel dos autores Costa (2015), Cambraia (2005) e Diniz (2014) para cumprir seu objetivo.

2 A CUMPLICIDADE ENTRE FILOLOGIA E LITERAUTRA DE CORDEL 

Linguística e literatura são importantes quando abordamos a língua portuguesa, bem como filologia. 
Costa (2015, p. 156), diz que “o objeto fundamental da Filologia é o texto escrito, manuscrito ou impresso, 
literário ou não literário”. Tal ciência tem conceito polissêmico, comprovado por meio de seu significado 
etimológico. Definimos filologia como sendo uma ciência de “culto da erudição ou da sabedoria”, Costa 
(2015, p. 156). 

Dentre as definições desta ciência, o dicionário De onde vêm as palavras: origens e curiosidades da 
língua portuguesa (2014, p. 203), informa que:

FILOLOGIA do grego philologia, pela formação philêin, amar, e logos, estudo, pelo latim philologia, 
estudo da língua em toda a sua amplitude, apoiada em exemplos escritos para documentá-la. De acordo 
com Antonio Martins de Araújo, Doutor em Letras Vernáculas pela UFRJ e presidente da Academia 
Brasileira de Filologia, dentro do consenso e da tradição didática e científica ocidental, está visto que a 
Filologia é também uma ciência histórica, pois que trabalha com a prova testemunhal dos documentos 
de uma língua ou de uma família de línguas. (SILVA, 2014, p. 203, grifos do autor).

Obter o caráter testemunhal de uma língua por meio dos estudos filológicos nos dá forças para 
estudarmos qualquer que seja o texto, e com o auxílio do campo da bibliografia material esse estímulo aumenta, 
pois, a filologia, como outras ciências, não atua sozinha no estudo dos textos. De acordo com Cambraia (2005, 
p. 29), o texto impresso tem o auxílio da bibliografia material: “um campo de conhecimento análogo ao da 
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codicologia [...], que consiste no estudo da técnica do livro impresso”.

Para que este estudo aconteça com resultados satisfatórios, a bibliografia material lança mão de 
métodos específicos. Cambraia (2005, p. 29) revela que: “Dentre os instrumentos desse método, incluem-se 
naturalmente as técnicas de descrição bibliográfica”, cujo guia básico é informado a seguir: Identificação (nome 
do autor; título da obra; nome do editor; local de publicação; nome da editora e data de publicação); Folha 
de rosto (transcrição); Colofão (transcrição); Suporte Material (tipo de papel; linhas; filigrana); Composição 
(número de fólios ou de páginas; número de colunas; número e estrutura dos cadernos; formato e dimensão 
dos fólios); Tipografia (dimensão da mancha; número de colunas; número de linhas; espécie e dimensão 
dos tipos; capitulares; numeração; reclamos; assinaturas); Particularidades (decorações; ilustrações; marcas 
especiais); Encadernação (tipo; dimensão; material; natureza e cor da cobertura; decoração; texto na capa; 
nervos no lombo); Conteúdo (identificação das partes do texto por página); Exemplar examinado (cota e 
nome da instituição detentora) e Descrições prévias (bibliografia). Assim, com o intuito de utilizar o método e 
os instrumentos específicos da bibliografia material na análise de textos literários, escolhemos um folheto da 
literatura de cordel.

A literatura de cordel é um texto impresso produzido em versos e em formato de folhetos. Alguns 
autores divergem quanto ao aparecimento deste gênero textual no Brasil. Diniz (2014, p. 6), defende que “A 
literatura de cordel chegou no Brasil pelos colonizadores no século XVI”. Seu valor está, entre outros, nas 
memórias que os leitores têm deles. Mas, pelo tempo que passou até começar a ser produzido, notamos que 
não houve interesse imediato por essa literatura. Segundo Diniz (2014, p. 6), “Os primeiros registros do cordel 
impresso, no nosso país, são destacados no século XIX”.

A literatura de cordel é definida por Diniz (2014, p. 9) como “Poesia narrativa, impressa e popular”; 
seus folhetos, por serem escritos por homens simples chamados “cordelistas”, podem, diante da erudição 
filológica, ser considerados textos que não admitem ser estudados utilizando-se dela. Por isto, a seguir será 
apresentada, sob o guia da bibliografia material, a análise do folheto escolhido.

Homenagear é demonstrar cortesia e veneração ao homenageado. Assim, é possível perceber nos 
folhetos de cordel a homenagem à cidade de Aracaju através da expressão de diversos sentimentos: admiração, 
encantamento, gratidão, orgulho, saudade etc. No cordel Aracaju de tantas saudades, o tributo deu-se 
demonstrando inúmeras saudades pela narração de fatos ocorridos na época de infância e juventude do autor, 
sobretudo evidenciando a paróquia Santo Antônio, local significativo para a história da cidade.

A capa do folheto de catorze por dez centímetros é composta por uma fotografia da paróquia Santo 
Antônio, localizada na avenida Simeão Sobral. As sequências verbo-visuais estão organizadas da seguinte 
forma: título, fotografia sem informação da autoria, nome do gênero textual “literatura de cordel”, nome 
do autor; telefone, número do folheto “54” e ano de publicação. Ele foi impresso em papel tamanho A4, 
encadernado no tipo brochura, com vinte páginas numeradas em algarismos arábicos e centralizados no 
rodapé. Trata-se de uma capa que seleciona apenas um dos espaços e ambientações relacionados à produção 
do folheto, conforme o Anexo A.
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O título Aracaju de tantas saudades é composto por uma frase nominal. Em sua estrutura linguística 
notamos a seleção de vocábulos habitualmente utilizados quando se trata de falar a respeito do topônimo da 
cidade, que etimologicamente, segundo Alves (2003, p. 87), “é controversa. Os estudiosos do Tupi colonial 
não estão de acordo quanto ao significado da palavra nativa”. Por isso, Alves (2003, p. 87) acrescenta que:

Teodoro Sampaio (1885-1937), um investigador pioneiro dos nomes tupis na geografia brasileira, 
acredita que o vocábulo significa “cajueiro dos papagaios”. A palavra seria, na sua formulação 
primitiva, composta dos elementos: ará = papagaio, acayú = fruto do cajueiro. Esta interpretação tem 
grande vigência. O aparelho escolar estadual tem se encarregado de difundir esta versão sobre o nome 
da capital de Sergipe. A associação de Aracaju com cajueiros e papagaios tem um quê de bucólico que 
agrada aos sergipanos. E tal noção circula como se fosse verdade incontestável... (ALVES, 2003, p. 87).

Além de significar “cajueiro dos papagaios”, outras explicações a respeito da etimologia da palavra 
“Aracaju” são dadas por Francisco José Alves (2003) e serão reveladas em outros momentos desta pesquisa. 
Outras três palavras também compõem o título. A primeira é a preposição “de”, cuja função é estabelecer 
subordinação entre palavras. Neste caso, caracteriza a subordinação da cidade a lembranças suaves e tristes, 
também a uma enxurrada de suspiros. A segunda, do vocábulo “tantas”, cuja intenção não é apenas a de 
demonstrar uma lembrança, mas inúmeras, uma vez que Ronaldo Dantas fez uso dela no plural, dando ênfase 
à quantidade de evocações. Por fim, a terceira é a palavra “saudades” que significa sentimento nostálgico 
causado pela ausência de algo, de alguém, de um lugar ou pela vontade de reviver experiências, situações ou 
momentos já passados. É importante ressaltar que a língua portuguesa é o único idioma no mundo que tem 
uma palavra específica para demonstrar esse sentimento.

O cordelista Ronaldo Dória Dantas é também conhecido pelo epíteto “O Poeta Amigo do Rodeio”. Ele 
nasceu em Aracaju. E segundo Fialho (2015):

Foi aluno do Grupo General Valadão e estudou no Atheneu Sergipense. Posteriormente bacharelou-se 
em Ciências Contábeis pela UFS. Além de cordelista também escreve contos. É admirador das coisas 
do sertão e do nosso folclore e um apaixonado pela Literatura de Cordel desde os tempos de menino 
quando ouvia seu avô João ler os folhetos comprado na feira. (FILHO, 2015, p. 79).

De forma objetiva, a linguagem visual da capa exibe como foco central a fotografia em preto e branco 
da paróquia Santo Antônio, com visão da frente para a praça do alto da Colina Santo Antônio. É possível 
visualizar na frente da paróquia um veículo estacionado e um poste de luz elétrica. À esquerda três casas e à 
direita uma casa, outro poste de luz elétrica, uma longa calçada e galhos de árvores em um possível muro. Ao 
fundo vê-se algumas árvores.

O conjunto da imagem provoca um sentimento de solidão, de vazio, pois o fato de não ter pessoas 
ou qualquer outro ser vivo no momento da fotografia sugere tratar-se de um momento propositadamente 
escolhido pela claridade do amanhecer.

Como se trata de uma fotografia, o fotógrafo lançou mão de sua câmera fotográfica, e escolheu um 
momento propicio para fazê-la, pois a luz influencia na qualidade da imagem e o ângulo favorece seu foco 
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central. A paróquia Santo Antônio, localizada no ponto turístico no alto da colina, é conhecida pelo marco 
histórico de fundação da cidade e é onde a primeira missa foi celebrada. Por estar em um ponto alto que dá 
uma visão geral da cidade, a escolha desse local para construí-la deu-se por motivo estratégico, uma vez que 
no final do século XIX, o território era disputado por franceses, holandeses e portugueses.

A literatura brasileira é marcada por representar os espaços na narrativa de forma descritiva, seja 
evidenciando espaços físicos, seja evidenciando paisagens. A literatura de cordel também faz uso de espaços 
e ambientações para compor seus folhetos. Lins (1976, p. 77 apud DIMAS, 1985, p. 20), traz os conceitos 
desses elementos:

Por ambientação, entenderíamos o conjunto de processos conhecidos ou possíveis, destinados a 
provocar, na narrativa, a noção de um determinado ambiente. Para a aferição do espaço, levamos a nossa 
experiencia do mundo; para ajuizar sobre a ambientação, onde transparecem os recursos expressivos 
do autor, impõe-se um certo conhecimento da arte narrativa. (LINS, 1976, p. 77 apud DIMAS, 1985, 
p. 20).

Assim, no folheto em questão, o cordelista traz em sua capa e na linguagem verbal o espaço social da 
paróquia Santo Antônio. Ela deu origem ao arraial de Santo Antônio de Aracaju. Como conta a história:

Em meados do século XIX, no alto da colina do Santo Antônio havia um pequeno povoado de 
pescadores, chamado de Arraial de Aracaju. Nesse mesmo local [...], Inácio Barbosa convocou uma 
reunião da Assembleia Provincial com a finalidade de transferir a capital de São Cristóvão para Aracaju. 
(CORREA, 2011, p. 39-40).

Além de ter sido o local da realização da reunião da assembleia para discutir a mudança da capital, a 
paróquia também foi um espaço onde dezenas de fatos históricos e religiosos aconteceram, como dizem Alves 
e Schomacker (2013, p. 3, grifo do autor), em “02 de março de 1855: celebração de missa na Igreja de Santo 
Antônio comemorando a transferência da capital”.

De 1915 a 1919 os fatos mais importantes foram:

Dom José Tomás Gomes da Silva, Bispo Diocesano do Aracaju, cria uma comissão para realizar 
melhoramentos na capela de Santo Antônio, objetivando transformá-la em igreja Matriz da nova 
paróquia. O Bispo Diocesano de Aracaju cria a nova paróquia de Santo Antônio. Posse do primeiro 
Pároco da nova Freguesia, Pe. Floduardo Brito Fontes, antes Vigário Encomendado da Paróquia 
de Socorro. [...] Toma posse do novo Pároco, Pe. Abílio da Silva Mendes. Por este tempo, foi 
estabelecida a Capital de Nossa Senhora das Vitória. O Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, 
através do desembargador Manoel Caldas Barreto Netto, homenageia o Governador José Siqueira de 
Menezes erigindo, na praça da Igreja de Santo Antônio, um monumento em sua memória. (ALVES; 
SCHOMACKER, 2013, p. 3, grifos do autor).

Já entre 1920 e 1928 os fatos marcantes foram:
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É implementada a linha de bonde elétrico, a famosa “linha 2”, ligando o Santo Antônio ao Centro e ao 
São José. Tem início a publicação do jornal paroquial “Santo Antônio”. O Ministro Provincial da 
Ordem dos Frades Menores, Frei Cornélio Neises, instala, na Paróquia de Santo Antônio, a Fraternidade 
da Ordem III de São Francisco. É iniciada a construção da atual Matriz de Santo Antônio, conhecida 
como Igreja do Espírito Santo. (ALVES; SCHOMACKER, 2013, p. 3, grifos do autor).

Entre 1931 e 1935:

Toma posse como Vigário da Paróquia, o Cônego Carlos Camélio Costa. O Bispo Diocesano confia 
à província Franciscana de Santo Antônio do Brasil, da Ordem dos Frades Menores, o cuidado da 
Paróquia de Santo Antônio, e dá posse ao primeiro vigário franciscano, Frei Inácio de Buentgen, ofm. 
A pedido de Dom José Tomás Gomes da Silva, Bispo Diocesano do Aracaju, a sagrada Congregação 
do Concílio estabelece que a Paróquia de Santo Antônio seja entregue à Província franciscana de Santo 
Antônio do Brasil, da Ordem dos Frades Menores, “ad nutum Sactae Sedis” (a juízo da Santa Sé). Após 
o Capítulo Provincial, Frei Methodio Firminich, ofm, assume o ofício de Vigário da Paróquia de Santo 
Antônio desempenhando o mesmo ofício até dezembro do mesmo ano. (ALVES; SCHOMACKER, 
2013, p. 3-4, grifos do autor).

Por fim, no ano 2000: 

A Sociedade Filarmônica de Sergipe “MAESTRO LEOZIRIO GUIMARÃES” (SOFISE) e a Academia 
Sergipana de Letras afixam, na Igreja Santo Antônio, placa comemorativa pelos seus 155 anos da 
celebração histórica da missa votiva ao Espírito Santo pela transferência da Capital ocorrida na mesma 
Igreja a 02 de março de 1855. (ALVES; SCHOMACKER, 2013, p. 4).

De forma atualizada, as obras mudam de valor ao longo do tempo e o espaço religioso também segue 
esta tendência. Desta forma, Correa (2011, p. 202) diz que atualmente “Na colina de Santo Antônio ocorrem 
festejos religiosos e culturais. No dia 13 de junho é comemorado o dia de Santo Antônio com missas e a 
tradicional procissão luminosa percorrendo as ruas do bairro de mesmo nome”. É importante observar que 
com o passar dos anos foi incorporado valores culturais ao valor da Igreja Santo Antônio e do alto da colina 
por causa da festa de Santo Antônio, bem como valores de entretenimento, uma vez que o local é um dos 
cartões postais da cidade. Desta forma, foi possível percebermos que as escolhas do autor, de forma consciente 
ou não, contribuiu para evidenciar representações da cidade.

Em Aracaju de tantas saudades (2006), o cordelista narra fatos vividos por ele em sua infância e 
juventude. São acontecimentos ocorridos em vários espaços da cidade como nos bondes, clubes esportivos e 
sociais, escolas estaduais, pontes e ruas do centro da cidade, demonstrando, assim, várias representações de 
Aracaju. Os fatos relatados também dizem respeito a questões culturais, quando o autor fala sobre os festejos 
juninos; aos desfiles de carnaval, à preparação e venda de comidas típicas; ao romantismo, quando ele constrói 
a ambientação do passeio de mãos dadas com a namorada. Mas, sobretudo, à religiosidade, sugerida pela 
fotografia da paróquia na capa, igreja de maior significado para a cidade tanto no contexto histórico quanto no 
religioso.
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Podemos, assim, desta leitura verbo visual2 dos paratextos3, depreender que o cordelista fez uso de 
um título que identifica o conteúdo da narrativa, bem como de uma imagem de um dos espaços importantes 
de Aracaju que remetem de maneira interrelacionada o que será contado na narrativa em forma de versos. A 
representação da cidade, neste folheto, é múltipla, uma vez que o autor anuncia que as saudades dele são tantas 
e uma delas se configura na religiosidade.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A língua portuguesa é a língua falada no Brasil. Seu estudo percorre um caminho que transita desde 
a língua e seus usos, passando pela literariedade da escrita, até os elementos que compõem o texto escrito 
referente à linguagem verbal e aos que estão à sua margem, configurando-se, desta forma, em um estudo que 
compreende sua totalidade.

A filologia contribui de forma ímpar para os estudos dos textos escritos, manuscritos ou impressos, 
uma vez que faz uso de uma investigação minuciosa da produção, descrição e transmissão deles. Os folhetos 
de cordel são exemplos de textos escritos impressos que podem ser analisados sob a ótica desta ciência. Assim, 
o estudo crítico e descritivo do texto escrito impresso são possíveis também de serem feitos em folhetos da 
literatura de cordel, conforme mostrou este trabalho. Pois, mesmo sendo uma produção considerada simples, 
eles são compostos por vários elementos que estão à margem do texto verbal, como: autor, capa, contracapa, 
data e cidade de publicação, editora, imagens e título. 

Portanto, do uso do folheto de cordel Aracaju de tantas saudades foi possível perceber e concluir que 
a filologia, no âmbito da bibliografia material, auxilia o estudo de textos escritos impressos e que folhetos da 
literatura de cordel podem lançar mão desta ciência para serem estudados.

Por fim, vale ressaltar que a ideia deste estudo não se encerra com a análise de textos da literatura de 
cordel, pois, igual a sua produção, outros gêneros textuais podem também não ser considerados à altura de um 
estudo sob a ótica filológica.

4 REFERÊNCIAS

ALVES, Francisco José. Aracaju, que significa? Revista de Aracaju, Aracaju, n. 10, p. 87-91, 2003.

ALVES, Francisco José; SCHOMACKER, Frei Afonso. Paróquia de Santo Antônio: alguns marcos do seu 
passado. Aracaju, 2013. 1 folder.

2  Embora pareça óbvio que a linguagem visual de um livro esteja interrelacionada com a linguagem verbal, 
esta relação na literatura de cordel é um pré-requisito.
3   São os elementos que estão à margem do texto, a exemplo da capa, contracapa, título etc. 



 

 REVISTA BARBANTE - 18

CAMBRAIA, Cesar Nardelli. Introdução à crítica textual. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

CORREA, Wanderley de Melo; CORREA, Luiz F. de M.; ANJOS, Marcos V. M. dos. Sergipe nosso Estado: 
história, geografia e cultura. Aracaju: Edições Sergipecultura, 2011. 

COSTA, Renata Ferreira. Filologia: a ciência dos textos escritos. Semana de Letras da 
Faculdade Pio Décimo, 4, 2015, Aracaju. Anais eletrônicos [...]. Aracaju: Faculdade Pio 
Décimo, 2015. p. 152-189. Disponível em: <https://faculdade.piodecimo.com.br/curso/1120/4 
4529/anais-semana-de-letras>. Acesso em: 22 nov. 2019.

DANTAS, Ronaldo Dória. Aracaju de tantas saudades. Aracaju, 2006. 1 Cordel.

DIMAS, Antônio. Espaço e romance. 1. ed. São Paulo: Ática, 1985.

DINIZ, Edgar. Educando em cordel: cordel na sala de aula. Olinda: Bebecco, 2014.

FILHO, Paulo do Eirado Dias. Aracaju em cordel literatura popular brasileira: antologia. Aracaju: Casa 
da cópia: Turbocaju Office, 2015.

SILVA, Deonísio da. De onde vêm as palavras: origens e curiosidades da língua portuguesa. 17. ed. Rio de 
Janeiro: Lexikon, 2014.



 

 REVISTA BARBANTE - 19

ANEXO A – Fotografia da capa do folheto de cordel Aracaju de tantas saudades (2006), de Ronaldo 
Dória Dantas
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INVENTIVIDADE NAS AULAS DE LITERATURA:

UMA EXPERIÊNCIA TEATRAL NO ENSINO MÉDIO

Raiff Magno Barbosa Pereira1

RESUMO: A crise na educação brasileira, especificamente no ensino de literatura, demonstra a necessidade 
de se refletir e analisar outras possibilidades inventivas, que façam aproximar a escola da vida, tornando-a 
mais atraente à realidade do aluno. A conjectura contemporânea reivindica da comunidade escolar um perfil 
de alunos e docentes capaz de criar um ambiente favorável ao desenvolvimento da sensibilização e capaz de 
despertar, no educando, o apuro pela expressividade artística. O presente estudo objetiva colaborar para uma 
reflexão a respeito da relevância do uso da linguagem teatral nas atividades docentes, especificamente, nas 
aulas de literatura do ensino médio, além de disponibilizar os resultados para uma reflexão sobre os benefícios 
que as artes cênicas e os jogos dramáticos podem impelir e encorajar no desenvolvimento pleno de jovens. 
Para a elaboração desse artigo, optou-se, além da pesquisa bibliográfica, por observações das atividades 
desenvolvidas e pela análise de relatos de experiências teatrais realizadas em uma instituição de ensino, nas 
turmas de ensino médio, especificamente, da segunda série. 

Palavras-chave: Educação no ensino médio, literatura, jogos dramáticos e teatro.

1 INTRODUÇÃO

Entendendo ser o teatro um veículo de transformação do indivíduo e a escola um espaço de fomentação 
desse cidadão pleno de possibilidades, esse artigo se propõe a articular, a partir de uma proposta educativa e 
artística, um diálogo frutífero entre duas artes: literatura e teatro. Dessa forma, o texto literário e a arte cênica 
propiciam uma gama de investigação que, inseridos no contexto escolar, possibilitará ao discente se reconhecer 
como humano, desenvolver-se como espectador de arte e, principalmente, potencializar suas sensibilidades já 
esgarçadas no mundo contemporâneo. 

Vale ressaltar que, para além dos que fazem, o teatro é uma arte que existe para os que assistem, pois 
sua existência está em função da plateia. Assim, especificamente no âmbito educacional, todas as ações criadas 
e desenvolvidas não impactam apenas nos alunos-atores, mas também naqueles que usufruem da encenação, 
isto é, os outros estudantes, a escola, a direção, os pais e os responsáveis e toda a comunidade na qual está 
localizada a instituição de ensino, o que contribui também para a promoção da arte e da cultura.

Entender a educação como interação entre as diversas áreas do saber parece ser imprescindível para que 
a comunidade escolar supere padrões e posturas já ultrapassadas no que diz respeito ao ensino-aprendizagem. 
1  Doutor (2012) e Mestre (2006) em Ciência da Literatura pela UFRJ, Especialista em Direção Teatral 
(2017) pela Casa das Artes de Laranjeiras (CAL), Licenciatura Plena em Letras (português-literaturas) pela 
Universidade Veiga de Almeida (2002). Atualmente, cursa o Mestrado Profissional de Ensino de Artes Cênicas 
na UNIRIO. 
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Usando, desse modo, o texto literário como ferramenta e o palco como meio, o artigo visa traçar um estudo de 
percursos e de relato que una as variadas dinâmicas dos jogos dramáticos nas aulas de Literatura, tendo como 
produto final, especificamente, a encenação da narrativa “O alienista”2, de Machado de Assis produzida em 
conjunto por alunos e alunas de uma turma do ensino médio. 

2 O ENSINO DE LITERATURA NO ENSINO MÉDIO: ENTRE ENTRAVES E MUDANÇAS

De acordo com Antônio Cândido (2004), a literatura é uma necessidade universal experimentada em 
toda a sociedade, desde aquelas mais primitivas até as mais avançadas. Em todas, presencia-se a necessidade 
de fabular, isto é, de contar e imaginar histórias, sendo uma experienciação viva e complementar da própria 
vida. Essa efabulação, relembrando o escritor alemão Goethe, transforma radicalmente o ser humano, visto 
que, ao adentrar no texto literário e depois retornar ao seu cotidiano, o homem percebe-se mais copioso e mais 
entendedor do mundo que o cerca. Para o professor Antônio Candido, a literatura nos integra, passando a ser 
um componente relevante de nossa visão de mundo e de nossa maneira de ser. Se existe em todas as sociedades 
e se é uma necessidade fundamental ao humano, torna-se, então, um direito de todo o mundo.

Na contramão do pensamento acima, infelizmente, o estudo da literatura nas escolas públicas e privadas 
de todo o Brasil, em sua maioria, apresenta o cerceamento do potencial do aluno como cidadão crítico e 
autônomo, tendo em vista que o educando, muitas vezes, não aprofunda questões relevantes em sala de aula 
acerca do material literário que lhe é entregue ao longo de todo o ensino médio, período em que a literatura 
ganha status de disciplina na estrutura curricular.

Com aulas, muitas vezes, burocráticas, enfadonhas e totalmente desprovidas do contato com a vivência 
do aluno, a literatura, ou melhor, o texto literário serve, nas palavras de Marisa Lajolo (1993), somente com 
pretexto para repassar ao educando informações, a nosso ver secundárias ou mesmo supérfluas, como datas 
de obras clássicas, principais características das obras e principais características da escola literária estudada. 

Com um ensino que carece do lúdico, o professor de literatura cada vez mais se afasta da vida, porquanto 
não consegue, por conta de um ensino engessado e de docentes com formações obsoletas, desenvolver um 
projeto educativo que alce voo para o diálogo com o novo, com a afetividade e com a arte, preferindo, muitas 
vezes, aprisionar-se, no dizer do professor Celso Ferrarezi Jr (2014), em uma pedagogia do silenciamento, 
negando ao discente uma educação verdadeiramente holística, multidisciplinar, capaz de erigir o texto literário 
como ferramenta de autonomia e reflexão para alunos e alunas. 

Assim, consoante Regina Zilberman (2009), é imprescindível que o educador de letras perceba que 
a disciplina de literatura deva ser ministrada ao longo desses três anos no intuito de promover mudanças 

2  Este é o enredo da trama machadiana: o médico Simão bacamarte resolve entender - e curar - a loucu-
ra. Para isso, constrói, em Itaguaí, um hospício chamado Casa Verde, que logo fica abarrotado de doidos, ou 
supostos malucos. Entretanto, ele não prevê no que isso poderá acarretar, pois a cidade é revirada pelo avesso, 
a população apavorada se agita, as autoridades locais não se entendem, e até uma revolta, com batalha violenta 
em praça pública, acontece.
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de posicionamento desses seres humanos em formação, dando a eles e a elas condições de se reconhecer, 
verdadeiramente, como cidadãos e promovendo transformações significativas para a realidade que os cerca. 

3 JOGOS CÊNICOS: O LÚDICO E O EMOCIONAL A SERVIÇO DA REINVENÇÃO DO APRENDER

De acordo com Olga Reverbel (2002), os jogos teatrais são muito trabalhados no contexto educacional. 
Para ela, quando se fala em teatro no universo escolar, nem sempre são apenas peças teatrais, cenas, cenários 
que estão em voga, mas, sim, atividades que envolvem o imaginário, a linguagem, a improvisação e as diversas 
outras práticas que possuam características do contexto teatral, porém trabalhadas no processo ensino-
aprendizagem de qualquer disciplina. 

Essas atividades estimulam diversos aspectos do desenvolvimento do estudante através do lúdico e da 
imaginação. Consoante Reverbel (2002), nosso cérebro associa as informações aprendidas mais facilmente 
quando essas estão em um contexto que envolva a emoção e o lúdico. Assim, essas atividades teatrais, além de 
proporcionar um comportamento espontâneo e com maior liberdade do aluno, proporciona uma maior chance 
da aprendizagem ser efetiva. 

Vale ressaltar também, segundo Ricardo Japiassu (2001), que há diferenças nas características e nos 
objetivos do jogo teatral e do jogo dramático. Esse primeiro é um jogo de construção com uma linguagem 
artística. Nesse, os alunos são divididos em dois grupos (atores e espectadores), tendo cada grupo sua função. 
Enquanto os atores criam os personagens, improvisam e imaginam; a plateia analisa, reflete, critica e questiona, 
artisticamente. 

O elemento principal do jogo teatral é a ação de tornar físico e palpável uma experimentação, uma 
criação artística, um sentimento ou uma intenção, através da utilização do corpo, da voz, das emoções e 
de ações humanas. Ressalta-se que tal atividade pode fornecer aos participantes uma fuga e um escape da 
realidade, porquanto os estudantes vivenciarão experiências emocionais que muito, provavelmente, estarão 
presentes em seus cotidianos sociais. 

Para Japiassu (2001), numa leitura pedagógica atual, os jogos teatrais não são vistos, felizmente, como 
mera recreação no currículo escolar, mas, sim, como mais uma estratégia de aprendizagem, independente do 
conteúdo a ser apresentado ao discente, seja nas áreas de humanas, seja nas áreas de exatas, seja nas áreas de 
linguagens. Desse modo, em suas diversas facetas, vivenciar o teatro é dar autonomia para que o aluno consiga 
resolver problemas, ter soluções, refletir sobre situações reais e poder modificá-las. 

Ainda que os jogos teatrais trabalhem improvisações, essas atividades fazem uso de elementos pré-
textuais que direcionam as ações dos alunos em cena, a exemplo de algumas indagações: “Como o personagem 
é?”, “O que está fazendo?”, ou “O que possivelmente fará em cena?”, “O que o personagem está pensando 
agora?”. Assim, tomar atitude diante de uma situação relevante, improvisar em cena, focando nos objetivos do 
personagem e argumentar, defendendo o posicionamento do personagem que está representando são algumas 
das competências e habilidades desenvolvidas na inserção dos jogos cênicos no universo das aulas de literatura.    
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Segundo Reverbel (2001), os jogos dramáticos é também um jogo de construção com a linguagem 
artística, mas em que o indivíduo elabora por si e com os outros as criações cênicas e no qual não há separação 
entre ator e espectador, pois todos os participantes estão dos dois lados. Nessa perspectiva, as situações são 
vistas e revistas, moldadas e modificadas no jogo em que o aluno pode sempre parar, voltar e tentar novamente. 

Esse tipo de atividades também estimula a criatividade e a espontaneidade do aluno em um contexto 
mais livre do que o jogo teatral. Os participantes vivenciam diversos personagens e diversas situações podendo 
criar, imitar, imaginar e criar novas ações. Podem-se incluir fantasias, mas também situações e regras do 
cotidiano, sempre deixando fluir, porém, a imaginação e a espontaneidade dos participantes.

Dessa forma, para Viola Spolin (1985), pesquisadora americana que durante décadas explorou essas 
atividades de diversas maneiras e com diversos públicos, a imaginação dramática está no centro da criatividade 
humana, considerada importante no processo de crescimento e de maturação da inteligência, mostrando aspectos 
relevantes dessas práticas no contexto educacional. Assim, para professores e licenciandos são altamente 
válidos o estudo e a incorporação desses jogos no cotidiano escolar, pois faz renovar as possibilidades de 
atividades, de abordagens e de metodologias de ensino, visando sempre à efetividade e à comunicação no 
processo de ensino-aprendizagem.

4 OS CAMINHOS DIALÓGICOS ENTRE A LITERATURA E O TEATRO 

 

Dentro do universo escolar, o processo de montagem de uma peça teatral requer cuidados, paciência 
e um projeto pedagógico bem estruturado que se inicia na recepção do texto escolhido - seja pela turma, seja 
pela indicação do docente - e finaliza na montagem para a apreciação não só da comunidade escolar, como 
também de responsáveis. 

Assim, deve o professor elaborar, meticulosamente, as ações necessárias a serem feitas pelos discentes 
a partir de um cronograma que estabeleça as datas nas quais deverão ser cumpridas o que foi solicitado pelo 
docente ou o que foi acordado entre a turma, tendo em vista que, para alcançar êxito no mundo das artes 
cênicas, são imperiosos o comprometimento de cada um e o sentimento de grupo. 

Em um primeiro momento, com o intuito de trabalhar a obra “O alienista”, de Machado de Assis nas 
aulas de literatura brasileira e de aprofundar esse estudo em uma montagem teatral para a comunidade escolar, 
a escolha de uma boa edição se faz necessária. Procurou-se, desse modo uma que facilitasse a leitura para os 
jovens alunos do ensino médio pouco ou nada afeito ao universo machadiano, estando eles inseridos em uma 
época na qual o universo imagético - série, filmes, jogos eletrônicos, clipe musical - ganha maior destaque do 
que as palavras do Bruxo do Cosme Velho. 

A edição escolhida foi a da editora Moderna cuja orientação pedagógica e notas de leitura ficaram a 
serviço do experiente Douglas Tufano, autor de vários livros didáticos já consagrados nas escolas brasileiras. 
Nessa edição intitulada “O alienista e outros contos” (2015), todas as narrativas vêm marcadamente pontuadas 
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com a significação de palavras e de expressões de pouco ou nenhum acesso aos jovens estudantes. 

Estando o significado das palavras na própria página do texto, a partir de uma diagramação envolvente 
e atual, tornou-se mais fácil o entendimento paulatino desse texto literário por parte do discente. Essa escolha 
editorial fez com que os alunos não perdessem muito tempo em procurar, em dicionário ou na internet, o 
entendimento de certos vocábulos e, ao mesmo tempo, mantivesse docente e alunos em um fluxo interpretativo 
e indagativo no que era lido e discutido em sala de aula. 

Além disso, o próprio significado e esclarecimento do professor Douglas Tufano revelou, quase 
sempre, discussões relevantes acerca do contexto histórico, dos acontecimentos do enredo e, principalmente, 
da percepção das características de Machado de Assis não só da obra estudada, como também da escola realista 
a que o escritor oitocentista estava filiado. Dessa forma, o professor, ao mesmo tempo em que lecionava, 
junto aos alunos, características da obra, da escola literária e do universo desse mestre da narrativa brasileira, 
aprimorava esses conhecimentos com o objetivo de estudar o texto literário, encenando uma obra da grade 
curricular de literatura.  

Destacou-se que, muitas vezes, a pausa da leitura em sala de aula era necessária e relevante, porquanto 
trazia, à tona, interpretações, questionamentos e esclarecimentos diversos suscitados pelos alunos ou, mesmo, 
provocado pelo docente, cumprindo, desse modo, o papel de prepará-los para o entendimento da mensagem 
global do texto, para a compreensão dos vários acontecimentos ao longo do enredo e para a intenção de cada fala 
dos personagens. Ressaltou-se também a parte introdutória dessa edição escolhida por trazer conhecimentos 
relativos à vida e à obra de Machado de Assis, seu tempo e seu contexto sociocultural, dando ao aluno a 
possibilidade de alargar seu conhecimento sobre esse grande literato.

No que diz respeito à experiência vivida no colégio, vale ressaltar que esse processo pedagógico teve 
durabilidade de 3 meses, ou seja, houve, por parte do docente e da turma, um trimestre para que pudessem 
organizar, ensaiar e levantar o texto a ser apresentado. Esse período mostrou-se parco, tendo em vista que eram 
discentes do ensino médio e não atores profissionais e exigia, assim, uma organização altamente sistematizada, 
anterior, até mesmo, aos ensaios e às marcações de cena, por exemplo. 

Logo, para a organização das ações a serem realizadas ao longo de todo o processo de montagem, 
reservaram-se dias específicos em sala de aula que não prejudicassem os conteúdos de língua portuguesa 
e produção textual também oferecidos pelo mesmo docente. Além disso, encontros extras foram marcados 
com o fito de solucionar pendências de diversas naturezas (figurino e adereços, maquiagem, cenário, trilha 
sonora...) e de tirar dúvidas acerca do processo interpretativo dos estudantes.

Ao todo, contabilizaram-se 20 encontros: 6 no universo de sala de aula com 2 tempos cada e 14 no 
auditório da escola com duração de 3 tempos cada encontro, totalizando ao todo 54 tempos de pesquisa no que 
diz respeito ao universo do corpo, da voz, da interpretação e da sensibilização desse estudante-ator. 

A intenção, vale sempre lembrar, não era, em momento algum, formar atores e atrizes profissionais, 
uma vez que o pouco tempo não daria conta de revelar todas as potencialidades artísticas e, ao mesmo tempo, 
não sendo essa a intenção das aulas de literatura. A oficina teatral que se criou com esses 20 encontros é a 
oportunidade de trabalhar o humano de cada estudante-ator no que tem de mais sensível, de mais expressivo 
e de mais ético, transportado, assim, em forma de cena artística.
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Elaborou-se, assim, uma lista de tarefas, iniciada com a leitura cuidadosa em sala de aula, a qual durou 
dois encontros semanais, totalizando 4 tempos de aula de 45 minutos cada um. Era necessário ir mostrando, 
paulatinamente, o texto ao aluno, revelando, didaticamente, a eles os significados das palavras e expressões, 
a ironia machadiana, o jogo com as palavras em certas ocasiões, a crítica ao cientificismo do século XIX, 
o humor refinado, a estrutura de enredo, o tipo de narrador, o modo de construção frasal, etc. Essa tarefa 
semanal, vale dizer, não tirou o dever de casa dos alunos de se comprometerem a reler todo o texto de forma 
a esmiuçar, cada vez mais, detalhes que uma obra clássica sempre nos revela, ou nos escapa.

Após os quatro tempos de aula, como estratégia pedagógica, foi colocado um audiobook retirado do 
Youtube para que os discentes ouvissem e sentissem, a partir de um trabalho profissional, a interpretação dos 
atores, as intenções das falas de cada personagem, a ambientação das cenas proferidas pelos profissionais 
envolvidos. Essa atividade durou um tempo e revelou-se necessária, pois fez ativar, nos discentes, a curiosidade 
de criação, seja no andar do personagem, seja no jeito de comunicar em cena, seja no próprio entendimento do 
texto a ser transformado em peça teatral. 

Foi solicitado também aos alunos que assistissem, em casa, ao caso especial “O alienista” da Rede 
Globo de Televisão (1993) que tinha como protagonista o ator Marco Nanini no papel de Simão Bacamarte. 
O intuito era enriquecer, cada vez mais, o potencial investigativo dos alunos, além de apreciar trabalhos 
artísticos e culturais relevantes. Assim, a audição e a exibição tinham como objetivo instrumentalizar e criar, 
potencialmente, um canal criativo e lúdico nos estudantes, a exemplo de uma melhor postura corporal, de uma 
recepção e um pronunciamento de texto mais verdadeiro e, por fim, do próprio entendimento da obra encenada 
e, melhor, vivenciada. 

Em um segundo momento do processo inventivo, era imperioso investir no tratamento do texto que 
seria levado aos palcos, incumbência que ficou a cargo do docente pela maturidade linguístico-cultural e 
acadêmica no que tange ao universo dos gêneros literários em questão. Ou seja, era necessário transformar 
a narrativa machadiana, escrita nos fins do século XIX, em uma peça de teatro com uma linguagem e uma 
estética mais próxima dos nossos dias, sem tirar da obra de Machado de Assis sua qualidade de mestre de 
contar histórias. 

Era imprescindível também dar marcas de dramaturgia ao que se estava lendo, retirando, algumas 
vezes, o narrador de cena para que os personagens contassem, por si só, o desenrolar da trama. Sai de cena, 
então, algumas vezes, o discurso indireto e prevalece o discurso direto, dando característica mais dramática 
para aquilo que assistirá. De acordo com o teórico Décio de Almeida Prado (2009), no processo de adaptação 
de um texto literário é preciso ficar bastante atento para transformar as manifestações da personagem em 
ação”. Desse modo, mais do que contar uma história, o importante era a história ser contada pelo desenrolar 
dos acontecimentos que vão se sucedendo na atuação dos alunos-atores em cena.

Ao assumir a preponderância do diálogo entre os personagens, o professor de literatura, ao mesmo 
tempo em que mostrava para o aluno as características e funções de cada gênero literário, revelava para eles, 
na adaptação para o teatro, que o gênero dramático exigia, no dizer dos gregos, o drama, a ação, conforme 
aponta Viola Spolin (1985). 

Ao mesmo tempo, era relevante a presença do narrador com sua veia de humor e de ironia. Para isso, a 
estratégia foi alçá-lo ao posto também de personagem que, vez ou outra, iria interagir com os personagens em 
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cena, numa postura de refletir o jogo cênico e quebrar a quarta parede imposta por um tipo de teatro realista do 
meado do século XIX. Cabia também a ele esse envolvimento e essa maior interação com a plateia, ativando-a 
a pensar e refletir sobre a própria encenação. 

Assim, mostrou-se necessário revelar e ensinar também que a ação de que se fala não é só física, 
pois também passa por um nível mais íntimo e introspectivo, a exemplo dos silêncios e das pausas dos 
personagens em cena que, muitas vezes, revelam-se necessários, pois demonstram pensamentos, angústias, 
sentimentos mais íntimos do inconsciente dos personagens como nos diz Viola Spolin (1985) ao trabalhar com 
improvisações cênicas. 

A adaptação do gênero literário, desse modo, dá ao adaptador a oportunidade da inserção de rubricas 
que possibilitaria ao estudante-ator agir e reagir à cena, à fala e à situação recriada pelo professor e pelo 
próprio grupo, motivando-os, nos vários ensaios, ao jogo com o colega de cena, à possibilidade do improviso, 
à revisão de sua forma de agir e reagir ao que é falado ou mostrado no palco. Ou seja, desperta, no educando, 
sempre uma atitude ativa e dinâmica a partir do que o outro proporciona como proposta teatral, potencializando 
o conhecimento do universo cênico e a sensibilização estética de arte.

Em um terceiro momento do processo criativo, foi necessária a separação de toda a turma em três 
grupos. Essa divisão teria como objetivo dar a cada equipe de alunos a tarefa de se comprometer, de forma 
o mais profissional possível, a partir de discussões atentas e esclarecedoras acerca de cada necessidade que 
surgisse ao longo de todo o processo de encenação.

Aqui vale ressaltar que cada grupo tinha um coordenador que mantinha ligação direta com o docente no 
intuito de repassar a ele certas dúvidas advindas dos estudantes no processo de ensino-aprendizagem. Assim, 
não só buscou-se dinamizar as tarefas a serem cumpridas com a figura do líder dos grupos, como também se 
estabeleceu, na figura do coordenador de equipe, o senso de responsabilidade e de coletivismo, necessário para 
o sucesso de um trabalho teatral. 

Com mais alunos do que os demais, o primeiro grupo teve o trabalho de investir em pesquisas em 
três frentes diferentes. Assim, coube a eles a tarefa de estudar e trazer para toda a turma o tipo de figurino, de 
adereços de cena e de maquiagem adequados à época, tendo em vista que a narrativa de Machado Assis foi 
publicada em 1882 e exigia, assim, um cuidadoso trabalho de pesquisa. 

Orientados pelo docente, os alunos foram convidados a pesquisar em uma destacada biblioteca no centro 
do Rio de Janeiro, localizada no Centro Cultural Banco do Brasil. Lá a qualidade do acervo e as variedades 
de obras sobre o universo da moda com imagens (pinturas, charges e fotos) ao longo tempo qualificaria e 
animaria os estudantes a pesquisarem com detalhes e, com certo realismo, os figurinos e os acessórios a serem 
usados pelos variados personagens da trama, sem tirar, é claro, a possibilidade inventiva desse grupo que 
poderia criar, a partir do que foi visto e analisado nos livros dessa biblioteca, seu próprio olhar acerca de como 
poderia ser, por exemplo, o vestido de Dona Evarista, o traje de médico de Simão Bacamarte e o uniforme de 
loucos no século XIX. 

Ao grupo 2, a incumbência ficou no que diz respeito ao universo da cenografia. Pensando o cenário da 
Casa Verde, a parte externa de Itaguaí com suas ruas e residências, a casa do protagonista Simão Bacamarte, 
os alunos deveriam criar uma ambiência machadiana que retratasse não só essa província de forma física, mas 
também a construção de um ambiente de loucura, de injustiça e de revolta presente na comunidade itaguaense, 
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vítimas das ações do alienista. Era necessário, então, fazer os alunos refletirem em cores, formas, texturas e 
planos desse cenário que pudesse proporcionar à plateia o entendimento do que se está contando em cena. 

Vale ressaltar que mais importante que o cenário em questão, era fundamental a presença da verdade em 
cena do estudante-ator com seu corpo, sua voz e sua alma a serviço de contar uma história. No entanto, sabe-se 
que para esses alunos e, talvez, para atores amadores, quase sempre em uma primeira incursão no universo do 
teatro, faz-se necessária a presença do cenário e dos adereços como forma de buscar nos estudantes o senso de 
verossimilhança, de realidade, ou, pelo menos, potencializá-los para isso.   

Ao grupo 3, coube o trabalho de investigar o universo sonoro (música e sonoplastia) a serem usados em 
momentos relevantes o qual pudesse, junto com o texto, contar essa trama com leveza, crítica e humor. O docente 
orientou os estudantes na busca de pesquisa que revelasse o encontro com obras musicais desconhecidas por 
eles. Assim, revelou-se a seus ouvidos sonoridades nunca antes apreciadas, a exemplo de Chiquinha Gonzaga, 
de Ernesto Nazaré e de Villa Lobos. 

A partir de cenas da peça já prontas ou em processo de criação, o professor sugeriu trilhas musicais, 
numa pesquisa entre o grupo, a partir de buscas em Cds e no Youtube, que pudessem dialogar com o desenrolar 
do enredo. Outras vezes, vale ressaltar, a sonoplastia ou a trilha sonora ajudava a costurar uma cena com a 
outra e, mesmo, potencializava o drama vivenciado pelos personagens, com o fito de envolver, no riso e no 
choro, o elenco e a plateia na trama posta no palco. 

Caso relevante de pontuar é a cena da rebelião entre o povo de Itaguaí e Simão Bacamarte. Com o 
objetivo de criar uma atmosfera de tensão e conflito, buscou-se uma sonoplastia de filmes de guerra e de 
suspense; sonoridades que levassem o público a se ligar, instantaneamente, ao conflito posto em cena: a 
invasão à Câmara dos vereadores e a tomada da cidade de Itaguaí pelos canjicas. Se por um lado, a trilha 
sonora de filmes de suspense revelava à plateia o mundo inconsciente do protagonista com suas neuroses, 
seus pensamentos e seus anseios subterrâneos; por outro lado, a música de filmes de guerra potencializava o 
desespero e a revolta vivenciados pelo povo itaguaense que se via perseguido pelo olhar sempre castrador e 
alucinado do alienista.

Em um quarto e último momento do processo inventivo, levantar a adaptação da obra de Machado 
de Assis era o objetivo. Divididos os personagens entre os alunos da turma, todos participaram em maior 
ou menor grau, seja sendo parte da população em momentos cênicos que precisasse de aglomerações do 
povo, ou mesmo, no início da peça, em que a ideia era colocar a plateia frente ao imaginário de província e 
seus costumes, seja representando os principais personagens da trama machadiana: Simão Bacamarte, Dona 
Evarista, Crispim Soares, Padre Lopes, Porfírio e João Pina.

As aulas iniciais no auditório do colégio tiveram como objetivo principal trazer para o reconhecimento 
dos alunos o espaço cênico, a ferramenta de trabalho do ator (corpo e voz) a qual seria usada futuramente 
para a representação dos personagens acima citados. Nesse momento da trajetória, improvisações e jogos 
dramáticos foram imprescindíveis, visto que o corpo e a voz dos estudantes precisavam, de acordo com os 
estudos de Eliana Kefalás Oliveira (2010), estar impregnados de potenciais criativos e de um reconhecimento 
do espaço de atuação. 

Assim, exercícios de ocupação do espaço cênico serviram para reconhecer, por exemplo, se a projeção 
vocal do discente e suas intenções interpretativas alcançavam todo o teatro. Era necessário, nesse momento, 
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aplicar, a partir dos estudos acerca da oralidade e das técnicas vocais, exercícios no sentido, por exemplo, de 
ampliar a respiração do discente, de melhorar a dicção do estudante e de potencializar o nível de ressonância 
desses educandos, com o intuito de dizer o texto machadiano de forma clara, articulada, projetada e orgânica. 
Assim, trava-língua, exercícios de alargamento do diafragma e de conscientização do respirar (inspirar pelo 
nariz e expirar pela boca), improvisações sem fala e com fala foram realizados para estimular alunos e alunas 
para a interpretação, especificamente no tocante às falas dos personagens. 

Experimentos com o fito de sensibilizar os estudantes também foram exercitados ao longo de todo 
o processo, a exemplo, pontua-se as angústias e os desesperos encontrados nas cenas de vários loucos, 
enclausurados na Casa Verde. Ao som de música clássica, os estudantes eram tocados e vivenciavam, com 
uma maior verdade, seu universo interior povoados de sentimentos que futuramente seria cedido para os 
personagens da trama. 

Numa atitude pedagógica, partindo do pequeno entendimento para a ampliação do conhecimento 
global da peça, a adaptação de “O alienista” foi dividida em pequenas cenas de mais ou menos uma folha cada, 
totalizando cerca de 16 páginas. A ideia era que os alunos fossem decorando suas falas aos poucos, no entender 
da própria montagem, para que os textos proferidos por eles ficassem orgânicos e verdadeiros. 

Desse modo, a cada encontro era ensaiada e marcada as cenas da peça, e, principalmente, eram 
entendidos o objetivo e o conflito de cada personagem e suas ações físicas no decorrer dos acontecimentos 
do espetáculo. No encontro seguinte, após tarefas a serem cumpridas pelo grupo, retomava-se de onde havia 
parado e prosseguia, dando novos enfoques e diretrizes à encenação. Proposto pela pesquisadora cênica Viola 
Spolin (1985), esse procedimento de ensaio dar maior organicidade, ligação e sentido ao todo, pois o estudante-
ator sempre precisa se situar na trama e, do ponto anterior, alcançar o ponto subsequente da trama, costurando 
o entendimento do personagem. 

Os ensaios se basearam, principalmente, na imagem do intérprete. Isso requer, que por mais que houvesse 
todo um comprometimento em elaborar, cuidadosamente, cenários, adereços, figurinos e maquiagem, é na 
figura do ator em cena que recai o maior empenho do professor-diretor, visto que a arte do teatro é, por natureza, 
a arte do ator. Para tanto, escolheu-se os jogos dramáticos como caminhos seguros para o desenvolvimento 
interpretativo ao longo de toda a direção. 

Assim, a preparação nos ensaios vislumbrou o cuidado com a verdade que se é mostrada cenicamente, 
buscando, de forma incessante, as intenções das falas (por que tal personagem diz isso? Quais são seus 
verdadeiros interesses na trama? Qual é o subtexto de tal fala?), o entendimento necessário para ouvir o(a) 
outro(a) companheiro(a) de cena (cada palavra, dependendo do contexto, revela-se pesada, enfadonha, 
irritante, agradável, humilhante, odiosa...), o momento mais propício para dizer o texto (não desperdiçar ou 
mesmo atropelar o que se fala, buscar o tempo do dizer e, ao mesmo tempo, buscar o ritmo do texto para que 
não se construa uma apresentação arrastada), as marcações e as reações do corpo em cena, isto é, a reação 
corporal e interna ao que é proferido por outro personagem. Todos esses anseios, trabalhados em diversos 
jogos dramáticos nos períodos de ensaio, mobilizavam, assim, o grupo a mostrar a sua verdade artística.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ainda que tenhamos avançado em ganhos específicos com a inserção da arte no campo educacional, 
o ensino artístico na escola é, muitas vezes, pouco valorizado por outros professores, diretores pedagógicos 
e a própria direção escolar. Parece que boa parcela desses profissionais veem o teatro e a própria literatura 
como conhecimentos menores, se comparados a matérias de áreas exatas, por exemplo. O teatro, ainda mais 
fortemente, sofre seriamente esse olhar preconceituoso, pois, muitas vezes, outros docentes acreditam tratar de 
mera recreação e não de uma disciplina relevante para o pleno desenvolvimento humano do educando.

O sistema educacional brasileiro, em pleno século XXI, com avanços significativos nas pesquisas da 
didática e da psicopedagogia, persiste em uma ligação com o passado, revelando posturas, olhares e atitudes 
muito arcaicos e engessados no que diz respeito a uma educação holística, dialógica e plural. O resultado dessa 
constatação é que, por incrível que pareça, a escola não educa, pelo menos, não em sentido pleno. 

Claro está que o teatro e a literatura são matérias diferentes das outras, porque envolvem com grande 
intensidade a subjetividade do discente, fazendo-o refletir o mundo e sobre si próprio e, consequentemente, se 
expressar para o outro. Talvez o grande perigo dessas disciplinas resida nessa questão: revelar subjetividades e, 
assim, desconstruir visões de mundo pautadas na burocracia, no racionalismo, na objetividade que mutilam as 
individualidades de cada um. Em um mundo regido pelo apreço ao tradicional e ao previsível - talvez porque 
dê menos espanto na previsibilidade do cotidiano - revelar diferenças, dores, alegrias, angústia, defeitos e 
falhas desestabiliza a ordem do docente, a seriedade da direção escolar e, por fim, a segurança confortável 
da sociedade, preferindo muitos desses profissionais e da população o aconchego de uma educação bancária.   

Desse tipo de visão educacional, registra-se a falta da troca, do diálogo, da interação entre os seres 
humanos, além de um engessamento do aprender, do pesquisar, não despertando a criatividade e a inventividade 
no prazer do conhecimento. Soma-se a isso a ideia errônea de que o professor é um simples transmissor de 
conhecimento, sendo o educando uma simples tábua rasa a preencher seu ser ao longo de todo o período 
escolar.

A importância de aulas de literatura em constante diálogo com a arte cênica proporciona ganhos 
significativos aos educandos, seres em formação, que necessitam, dentro de uma sociedade cada vez mais 
competitiva, automatizada e individualizada, o encontro sensível com as artes do dizer. Por fim, adaptar, então, 
romances, contos, novelas e poemas para o universo dos palcos é deixar o estudante também ser portador de 
seu discurso, pois, mesmo quando o texto não é de sua autoria, ao expressá-lo, ele ativa seu entendimento, sua 
verdade, sua perspectiva sobre tal obra, trabalhando, a partir das várias técnicas e metodologias do universo 
cênico, a comunicação, a sensibilização, a expressividade e a interação com o outro e consigo.  
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O DISCURSO POÉTICO DAS VOZES FEMININAS INDÍGENAS CONTEMPORÂNEAS

Rosivânia dos Santos (UFS)1

José André Souza Silva (UNIAGES)2 

RESUMO: Este artigo versa sobre as vozes das mulheres indígenas silenciadas nos diversos âmbitos culturais e, de modo mais 
específico, na literatura brasileira, a fim de fazer emergirem as vozes-palavras ignoradas, incompreendidas e sufocadas. Pretende-se 
com este texto realizar um breve mapeamento de algumas das principais escritoras indígenas atuantes no cenário literário nacional 
e, outrossim, analisar poemas de Márcia Kambeba, Auritha Tabajara, Eliane Potiguara e Graça Graúna, avaliando de que forma 
os discursos poéticos são utilizados como instrumento de desconstrução de estereótipos, reafirmação de identidades e resistência 
cultural. Este trabalho fundamenta-se em estudos de Akotirene (2019), Bourdieu (1989), Danner, Dorrico e Danner (2018), Foucault 
(1998), Freire (2019), Graúna (2013), entre outros. 

PALAVRAS-CHAVE: Autoras indígenas; Autorretrato; Identidade, Literatura Indígena. 

INTRODUÇÃO: COLONIZAÇÃO E PODER 
Desde a conquista das terras brasilis e, consequentemente, dos povos indígenas, o colonizador constrói 

discursos caricatos com a finalidade de justificar a necessidade de civilizar as nações aqui existentes e se 
colocar como superiores. Em muitos documentos, como, por exemplo, a Carta de Pero Vaz de Caminha3, os 
europeus expressam a importância de salvar essa gente. Salvar de quê? Ou de quem? São discursos da história 
única que negam a diversidade cultural desse país e são utilizados como mecanismo para validar a dominância 
europeia sobre os nativos, afinal: 

[...] em uma sociedade como a nossa, mas no fundo em qualquer sociedade, existem relações de poder 
múltiplas que atravessam, caracterizam e constituem o corpo social e que estas relações de poder não 
podem se dissociar, se estabelecer nem funcionar sem uma produção, uma acumulação, uma circulação 
e um funcionamento do discurso. Não há possibilidade de exercício do poder sem uma certa economia 
dos discursos de verdade que funcione dentro e a partir desta dupla exigência (FOUCAULT, 1998, p. 
159).  

Nesse contexto, os grupos não representados, dentre os quais os nativos se incluem, “[...] constroem 
perspectivas contra-hegemônicas e sínteses que estão fundadas na pluralidade dos sujeitos, das histórias, das 
práticas e dos valores, e não mais na unidimensionalidade” (DANNER; DORRICO; DANNER; 2018, p. 318). 
Os sujeitos relegados à margem social tomam a literatura, antes lugar de poucos, como um meio de afirmação 
e exposição para com a sociedade. A Literatura Indígena se faz como um potente elemento de crítica social, 
com metodologia anárquica, isto é, um modo alheio de se conceber o fenômeno literário, não ligado à ótica 
ocidental. Além disso, se instaura como um discurso transgressor à ordem hegemônica, uma oposição aos 
discursos que silenciam a palavra do nativo, excluem sua perspectiva e moldam o ideário nacional.

De acordo com Graúna (2013), tal literatura representa um movimento de autoexpresão, já que 
os indígenas falam sem necessidade de porta-voz. Funcionando como instrumento de desconstrução de 
estereótipos assentados no ideário nacional, bem como fonte de salvaguarda cultural, já que traz como uma de 
suas premissas a questão da afirmação identitária indígena, imbuída de toda sua diversidade. Assim, a escrita 
se faz como um elemento de afirmação social, além de instrumento de fortalecimento das identidades, ainda 
mais quando se leva em conta o grande apagamento social pelo qual tais povos foram (e são) vítimas.  

Historicamente, verifica-se que a trajetória dos povos indígenas, e principalmente a das mulheres, é 
1  Mestre em Estudos Literários pela Universidade Federal de Sergipe (UFS).
2  Graduando em Letras – Língua Portuguesa pela UniAGES.
3  “Ali por então não houve mais fala ou entendimento com eles, por a barbaria deles ser tamanha, que
se não entendia nem ouvia ninguém”. Disponível em: http://objdigital.bn.br/Acervo_Digital/livros_eletronicos/carta.
pdf.  Acesso em: 14/08/2020. 
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atravessada pelo poder simbólico4. Segundo Bourdieu (1989, p. 11), “[...] os sistemas simbólicos cumprem a 
sua função política de instrumentos de imposição ou de legitimação da dominação [...] de uma classe sobre 
outra [...]”. Sendo a arte um deles, é possível visualizar, então, a existência de uma violência simbólica (que 
legitima outras), caracterizada como de gênero e étnica, no que se refere à invisibilidade da mulher indígena 
na literatura brasileira, haja vista o ideal hegemônico de desqualificação das narrativas vinculadas à difusão da 
heterogeneidade cultural nacional.   

No Brasil, há 448 mil mulheres indígenas5 pertencentes a várias etnias, espalhadas em 16 estados, 
nas cinco regiões do país. Mas qual a verdadeira imagem dessa mulher? É viável afirmar que elas são como 
“Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que 
seu talhe de palmeira” (ALENCAR, 2019, p. 15)? No famoso romance indianista, a submissão da indígena a 
Martim é imensa, vigorando apenas uma caracterização de beleza atrelada à sexualidade. E tal estereótipo se 
enraizou no ideário social. Felizmente, de forma combativa, hodiernamente as mulheres indígenas se impõem 
contra toda e qualquer forma de opressão e silenciamento social. Umas das maneiras por que as indígenas 
lutam é a literatura. Assim, elas “[...] estão tomando também posse da escrita para, elas mesmas, mostrarem 
o sofrimento da violência e da marginalização a que foram relegadas desde a construção dessa sociedade não 
indígena que começou com a colonização e que continua até nossos dias” (KAUSS; PERUZZO, 2012, p. 35-
36).

1 A VOZ LITERÁRIA DAS MULHERES INDÍGENAS 

“A escolha da representação da voz feminina indígena [...] deve-se ao fato da  
pouca importância demonstrada a essa parcela da população, tanto na sociedade etnocêntrica como na literatura 
[...]” (CALIXTO, 2019, p. 52). Com a finalidade de conhecer as principais autoras da literatura indígena 
brasileira contemporânea, foi feito um levantamento desses nomes, resultando na elaboração de um quadro, 
em que é apresentado em ordem alfabética as autoras, suas etnias e suas obras publicadas. Como fonte de 
pesquisa para essa investigação foi de grande relevância o acesso à bibliografia das publicações indígenas no 
Brasil organizada por Aline Franca, Daniel Munduruku e Thúlio Gomes publicada na Wikibooks6, além do 
site visibilidade indígena7 e das pesquisas em sites de livrarias, principalmente a livraria Maracá, referência 
em disponibilizar livros de autores indígenas.

As autoras indígenas apresentadas no quadro a seguir fazem parte da literatura indígena brasileira 
contemporânea escrita – lembrando que a literatura indígena de tradição oral já existia desde tempos imemoriais 
– e são referentes ao período de 1999 a 2019. As obras apresentadas compõem um universo de gêneros textuais 
variados, e a maior parte é publicação de livros individuais, havendo casos de publicações em dupla. 

4   “O poder simbólico é, com efeito, esse poder invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade 
daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem” (BOURDIEU, 1989, p. 7).
5   Disponível em:  http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2018/06/PAUTA-Mulheres-indigenas.
pdf.   Acesso em 11 de agosto de 2020. 
6 Link de acesso às bibliografias indígenas escritas no Brasil: https://pt.wikibooks.org/wiki/Bibliografia_das_
publica%C3%A7%C3%B5es_ind%C3%ADgenas_do_Brasil
7 Link de acesso ao site “Visibilidade Indígena”: https://www.visibilidadeindigena.com/post/leia-mulheres-
ind%C3%ADgenas-25-escritoras-para-voc%C3%AA-conhecer
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Quadro 1. Autoras indígenas

Autora Origem Obras publicadas 
Aline Kayapó Kayapó Nós, amor originário (2019).
Aline Rochedo 
Pachamama

Puri Guerreiras = M’baima miliguapy: 
mulheres indígenas na cidade, 
Mulheres indígenas na aldeia (2018), 
Pachamama: a poesia é a alma de 
quem escreve (2015); Taynôh: o 
menino que tinha cem anos (2019).

Améria Jesuína da 
Cruz Batista

Kiriri Educação em poesia kiriri (2019)

Amuê Jacintho G u a r a n i 
Nhandewa

Txuru e Txai (2021) 

Auritha Tabajara Tabajara Magistério indígena em verso e em 
prosa (2010); Toda luta: a história de 
um povo (2010); Coração na aldeia, 
pés no mundo (2018).

Célia Xakriabá Xakriabá O barro, o jenipapo e o giz no fazer 
epistemológico de autoria Xakriabá: 
reativação da memória por uma 
educação territorializada; Brasília 
inspira poesia (poesia publicada)

Chirley Maria 
Pankará

Pankará Ñana e os potes de barro (2019).

Denízia Cruz Kariri Xocó Kariri xocós: contos indígenas (2014); 
Kariri xocós: contos indígenas, volume 
2, (2019). 

Djuena Tikuna Tikuna Wiyaegü (2019).
Eliane Potiguara Potiguara Metade cara, metade máscara (2004); 

Akajutibiró: terra do índio potiguara 
(2004); O coco que guardava a noite 
(2012); O pássaro encantado (2014); A 
cura da terra (2015).

Eli Macuxi Macuxi Amor para quem odeia (2013).
Eva Potiguar Potiguara Do casulo à borboleta: a poesia da 

resiliência e da autoformação humana; 
Gatos diversos.

Felícia Júlia 
Dorrico

Macuxi O macaco e a onça (2020).

Fernanda Vieira Xocó Crônicas ordinárias (2017).
Graça Graúna Potiguara Canto Mestizo (1999); Tessitura da 

terra (2004); Tear da Palavra (2007); 
Flor da mata (2014); Criaturas de 
Ñanderu (2010).

Geni Nuñes Guarani Djantchy Djatarê (2020)
Jerá Jiselda Guarani Escritos indígenas: uma antologia 

(2013)1

Julie Dorrico Macuxi Eu sou Macuxi (2019).
Kerexu Mirin Guarani A índia voadora (2005).
Lia Minapoty Marágua Com a noite veio o sono (2011); A 

árvore de carne (2012)14; Escritos 
indígenas: uma antologia (2013)15; 
Lua menina e menino onça (2017); 
Yara é vida (2018)16; Tainâly, uma 
menina maraguá (2018).

Lídia Krexu Rete 
Veríssimo

Guarani Varai para’i regua= O balaio enfeitado 
(2002).

Márcia Kambeba O m á g u a -
kambeba

Ay kakyri tama: eu moro na cidade 
(2013); O lugar do saber (2018); 
Saberes da Floresta (2020) e Kuimça 
Jenó: narrativas poéticas dos saberes 
da floresta (2021). 

Márcia Mura Mura O espaço lembrado: experiências de 
vida em seringais da Amazônia (2013)

Maria Kerexu Guarani A mulher que virou Urutau (2011)2
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Maria Lúcia 
Takua Perez

Guarani  A indiazinha chapeuzinho verde (2020) 

Maria Santos 
Brabosa

Xukuru-kariri O índio pescador (2014).

Mayra Sigwalt Kaingang O que encontramos nas chamas (2020)
Niara Terena Terena Amor essencial (2015); A aventuras 

de Angelina e o bruxo do sofrimento 
(2018).

Sandra Benites 
dos Santos

Guarani A estrela que queria ser quente 
(2004); Maino’i Rapé (o Caminho da 
Sabedoria) (2009). 

Shirley Djurkunã 
Krenak

Krenak Sotto la protecione del giaguaro (2008); 
A onça protetora (2009).

Sulami Katy Potiguara Meu lugar no mundo (2004).
Telma Pacheco 
Tamba Tremebé

Tremembé Raízes do meu ser: meu passado 
presente indígena (2019).

Vãngri Káingáng Káingang Joty: o tamanduá (2010)24; Estrela 
Kaingáng: a lenda do primeiro pajé 
(2016).

Vilma Dantas dos 
Santos

Kaimbé Alfabeto: ensinamentos kaimbé, cada 
letra uma história (2019).

Zélia Puri Puri Coleção Semear (2018): Amor em 
pecado; Descaminhos.

Fonte: Elaborado pelos autores.  

As vozes das mulheres indígenas presentes nas produções literárias significam que aos poucos o 
silenciamento imposto pelos dominadores está dando lugar ao burburinho, expressando, assim, suas dores, 
suas identidades, seus autorretratos, suas culturas e suas lutas pela defesa dos direitos humanos, dos territórios 
e por justiça. 

2 MÁRCIA KAMBEBA: A VOZ FEMININA OMÁGUA-KAMBEBA

Márcia Wayna Kambeba, autora de Ay Kakyri Tama (2013) e O Lugar do Saber (2018), é escritora 
indígena de origem Omágua-Kambeba.  Nasceu na aldeia Tikuna, no Alto Solimões da Amazônia e 
atualmente reside em Belém-PA. Kambeba é professora escritora, atriz, compositora, cantora, fotógrafa, 
roteirista, palestrante, contadora de histórias e conselheira do selo ferina8. Em seu mestrado em Geografia 
pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM) pesquisou a aldeia Turucari-Uka, trabalho que serviu de 
inspiração para seu primeiro livro.  

Essa autora indígena é reconhecida por sua luta em defesa dos direitos das mulheres indígenas. O 
poema que será analisado neste trabalhado foi retirado do site Catraca Livre, em uma matéria que tem por 
título “poeta indígena que luta pelos direitos da mulher nas aldeias”: 

Amazonidas9

Somos filhas da ribanceira 
Netas de velhas benzedeiras, 
Deusas da mata molhada, 
Temos no urucum a pele encarnada,

Lavando roupa no rio, lavadeiras, 
No corpo o gigado de carimbozeiras, 
Temos a força da onça pintada, 
Lutamos pela aldeia amada,

8  O objetivo desse selo é viabilizar a publicação de livros de autoria feminina que possuem dificuldade de 
encontrar espaços nas editoras. Para mais informações, acessar: <http://ferina.com.br/originais/>.
9  Poema retirado do site Catraca Livre (2017) encontrado no link https://catracalivre.com.br/cidadania/poeta-indigena-
que-luta-pelos-direitos-da-mulher-nas-aldeias/
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Mas, viver na cidade nao tira o direito de ser, 
Nação, ancestralidade, sabedoria, cultura, 
Somos filhas de Nhanderú, Senerú, Nhandecy 
O Brasil começou bem aqui…

Não nos sentimos aculturadas, 
Temos a memória acesa, 
E vivemos na certeza de que nossa aldeia 
Resistirá sempre ao preconceito do invasor, 
Somos a voz que ecoa. Resistência? Sim senhor!

“Amazonida”, como se intitula o poema, é o mesmo que amazonense, adjetivo pátrio, trata-se daquela 
que nasceu ou vive no Estado do Amazonas, onde se localiza a maior parte da floresta amazônica brasileira. 
Assim se autodefine a voz poética por meio da construção do seu autorretrato, sendo compreendido aqui como 
uma categoria presente nas produções literárias indígenas. O poema está estruturado em quatro estrofes, cada 
estrofe possui quatro versos com rimas imperfeitas.

Na primeira estrofe do poema, prevalece a sequência tipológica descritiva com a intenção de retratar 
quem são essas mulheres amazônidas, caracterizando-as por meio dos adjetivos e locuções adjetivas: da 
ribanceira, benzedeiras, encarnada e molhada. Nota-se que os substantivos utilizados também têm a função de 
definir quem são essas mulheres: de quem são filhas? De quem são netas? Quem são suas ancestrais? “Somos 
netas...”, “netas” funciona como predicativo do sujeito implícito. Dessa forma, apresenta o seu espaço físico 
de origem, “das ribanceiras”, e sua linhagem ancestral “filha de... neta de...”.

A segunda estrofe, apesar de ser a continuação da descrição iniciada na primeira, não se constitui como 
uma fotografia, pois os elementos linguísticos utilizados imprimem uma ideia de movimento. As mulheres 
indígenas continuam sendo caracterizadas, mas neste caso por meio de suas ações: lavar roupa no rio, dançar 
carimbó, possuir a força da onça pintada e lutar em defesa de sua aldeia. Esse retrato da mulher indígena 
presente no poema de Kambeba descontrói a imagem caricata produzida pelos intelectuais que contam a 
História do Brasil por uma perspectiva eurocêntrica. Márcia Kambeba reafirma a identidade de mulheres 
guerreiras que ocupam as linhas de frente na luta pela resistência, como se percebe no depoimento abaixo 
retirado do livro La lucha pela tierra y el território desde la voz de la mujeres (2015). 

Las mujeres campesinas, jornaleras e indígenas seguiremos luchando por la defensa de la natureza, de la 
Madre Tierra, de la alimentacion, de la soberania alimentaria, y contra la explotacion e la violência em 
todos los niveles y expressiones, las multinacionales, las transnacionales, y en definitiva en contra de un 
sistema explotador y depredador de si mismo. Reivindicamos la igualdad en derechos, ele respeto a la 
diversidad cultural, de gênero e étnica, la justicia social para los seres humanos, y el derecho inalienable 
a vivir em dignidade (2015, p. 10).10

A terceira estrofe remete a uma problemática que afeta a realidades dos povos indígenas em geral, 
homens e mulheres: o indígena urbano. Ao passar a viver na cidade a sociedade passa a questionar a sua 
identidade, o seu pertencimento a uma nação e ancestralidade, as suas práticas culturais, os seus direitos 
específicos de povos originários. Esse conflito vivenciado pelos indígenas urbanos é percebido nas palavras 
da Puri Zélia Balbina mencionadas na reportagem escrita por José Riabamar Bessa Freire (2019) “De repente, 
me dei conta que não sou vista como “indígena”, porque não tenho uma aldeia, nem falo a língua Puri no 
cotidiano, afinal dizem que fomos extintos. Então o que sou eu? Sou o resto de tudo aquilo que fomos um dia” 
(2019, p. 13).

10  Disponível em: https://issuu.com/centroprodh/docs/laluchaporlatierrayterritorio. Acesso em: 11 de agosto 
de 2020.
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À visto disso, o eu poético reafirma a sua identidade recorrendo as forças sagadas de suas nações: 
Nhanderú, Senerú, Nhandecy. Outrossim, rememora um fato histórico, de que quando o Brasil começou a 
existir com esse nome os povos indígenas já estavam aqui, da mesma forma que aconteceu com outros povos 
indígenas da América “Desde antes que existiera este país como território mexicano, aqui estamos. Sufrimos 
la colonización, la invasión y la domición. Vimos nacer esse país como México y después fuimos despojados 
e explotados” (2015, p. 31)11.  

A última estrofe tem como cerne a aculturação dos povos indígenas. Contudo, a voz poética afirma 
que não há aculturação devido à memória viva e, também, devido à postura de resistência mantida por essas 
mulheres e pelos povos indígenas, de um modo geral. Torna-se, então, mais adequado nomear o produto 
desse encontro entre duas culturas como “[...] o processo de transculturação, que pode ser definido como 
transformações mútuas entre culturas que se inter-relacionam [...]” (CALIXTO, 2019, p. 51). Nesse contexto, 
mesmo sofrendo ainda hoje com o desaldeamento e com as invasões em seus territórios, as mulheres ocupam 
um espaço muito importante na linha de frente da resistência nativa.

3 AURITHA TABAJARA: O CLAMOR FEMININO EM FORMA DE CORDEL

Auritha Tabajara, indígena nordestina, é poeta, cordelista, professora, contadora de histórias e curandeira. 
Possui livros publicados, dentre os quais Coração na Aldeia, Pés no Mundo (2018), bem como participações 
em antologias. Tabajara, como todas as outras escritoras indígenas, usa a literatura como um instrumento de 
luta contra todas as formas de discriminação, principalmente devido às experiências interseccionais que ela 
vivencia: mulher, indígena e lésbica. Ou seja, o preconceito recai triplamente sobre sua pele.   

Tabajara, que tem como referência sua avó, mulher considerada uma das mais ilustres contadoras de 
história de seu povo, desenvolveu a habilidade da leitura devido ao contato com os folhetos de cordel. Contudo, 
sentiu a necessidade de dominar os conhecimentos dos não indígenas para lutar pelos seus direitos, o que não 
a impossibilitou de “pisar os pés no chão”, ou seja, manter o contato com seus laços identitários.  A escritora 
confessa que, ao migrar para São Paulo, sentiu muita dificuldade em continuar a escrever, devido ao hábito 
de criar seus textos, sob as árvores, à madrugada. Embora nunca tivesse sofrido discriminação alguma em sua 
aldeia, ao ingressar o ensino superior, no curso Letras, foi indagada por um colega de classe se a universidade 
era seu lugar. Devido ao episódio discriminatório, Aurtiha largou a faculdade (MOREIRA, 2018).

Mulher12

Sou mulher que ainda chora
Por tão grande escuridão
Minha essência está aqui
Dentro do meu coração
De um Brasil ensanguentado
Onde ninguém é culpado
Mulher da mesma nação!

Um dia eu fui flechada
por muito tempo habitei
passeando nas cascatas
como menina chorei
Fui vítima dos traiçoeiros
Que diziam ser guerreiro
Mas mulher continuei.

11  Depoimento retirado do livro La lucha pela tierra y el território desde la voz de la mujeres (2015).
12 Cordel retirado do blog da cordelista Auritha Tabajara, disponível em: http://culturaemcordel.blogspot.
com/ . Acesso em: 12 de agosto de 2020.
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No silêncio visito sempre
Meu mundo espiritual
Buscando para o meu povo
Sabedoria ancestral
A flechada disfarçando
Com meu maracá dançando
Em volta de um ritual. 

  Na primeira estrofe, o eu poético se denomina como “mulher”, demonstrando construir, assim, 
o autorretrato da mulher indígena. É por meio da denúncia às violências sofridas pelos invasores que essa 
imagem vai se delineando, possibilitando ao leitor visualizar a figura de uma mulher chorando na escuridão 
por ser submetida a humilhações, violência sexual e silenciamento. Essa situação de discriminação denunciada 
por Tabajara fica visível nas palavras do escritor Gilberto Freyre, em um dos trechos mais famoso do livro 
Casa-Grande & Senzala: 

O europeu saltava em terra escorregando em índia nua; os próprios padres da companhia precisavam 
descer com cuidado, senão atolavam o pé em carne. Muitos clérigos, dos outros, deixaram-se contaminar 
pela devassidão. As mulheres eram as primeiras a se entregarem aos brancos, as mais ardentes indo 
esfregar-se nas pernas desses que supunham deuses. Davam-se ao europeu por um pente ou um caco de 
espelho (FREYRE, 2004, p. 161).

No trecho citado, as próprias palavras do autor comprovam a concepção eurocêntrica que resulta numa 
construção estereotipada da imagem das mulheres indígenas, contribuindo para a disseminação de práticas e 
posturas discriminatórias, racistas e sexistas. 

Na segunda estrofe, o eu poético utiliza o vocábulo “flechada” a fim de metaforizar o sofrimento, fruto 
de um contexto de violência, desamparo e vulnerabilidade. De acordo com dados da ONU, mais de uma em 
cada três mulheres indígenas são estupradas ao longo da vida, e esse tipo de violência, cometida na maioria das 
vezes por pistoleiros, é uma estratégia para desmoralizar a comunidade ou para uma “limpeza étnica” (ONU 
apud ROSA, 2016). Tais números confirmam o fato de que a violência contras mulheres indígenas, que teve 
início com os europeus no período da colonização, ainda permeia na sociedade. Mesmo sendo submetida a 
uma situação de abuso e violação, Freyre define as mulheres negras e indígenas como masoquistas: 

O furor femeeiro do português se terá exercido sobre vítimas nem sempre confraternizantes no gozo; 
ainda que se saiba de casos de pura confraternização do sadismo do conquistador branco com o 
masoquismo da mulher indígena ou da mulher negra (2004, p. 113).

A última estrofe retrata uma mulher indígena que busca se vivificar por intermédio das experiências 
relativas aos rituais espirituais tradicionais, a exemplo da dança ao som dos maracás, impondo-se à frente 
das lutas de resistências, bem como no campo da arte, donde figura a literatura. Contrariando o que é posto e 
descolonizando esse olhar a respeito da mulher indígena, Tabajara configura um retrato de guerreiras e sábias 
que buscam no silêncio e em suas espiritualidades estratégias de proteger as suas essências.

Por fim, as obras das escritoras indígenas apontam um contexto social de exclusão e violência em 
relação as mulheres indígenas pela intersecção das identidades vulneráveis e subalternas. Como explica Carla 
Akotirene “A interseccionalidade permite às feministas criticidade política a fim de compreenderem a fluidez 
das identidades subalternas impostas a preconceitos, subordinações de gênero, de classe e raça e às opressões 
estruturantes da matriz colonial moderna da qual saem” (2019, p. 24). Ou seja, há uma sobreposição de 
preconceitos, uma série de fatores que determinam a essas mulheres viverem às margens da sociedade. Porém, 
muitas delas possuem uma postura de desobediência a essa ordem imposta, como as escritoras pesquisadas 
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neste trabalho. Nessas circunstâncias, Auritha denuncia uma situação de violência, discriminação, preconceito, 
sexismo e objetificação vivenciada pelas mulheres indígenas. 

4 ELIANE POTIGUARA: O CANTO PRIMEIRO DA LITERATURA INDÍGENA BRASILEIRA

A voz pioneira na literatura e na poesia indígena é a escritora Eliane Potiguara, do povo potiguara. 
Ela nasceu em 29 de setembro de 1950, no Rio de Janeiro, filha de Elza e neta de Maria de Lourdes, tendo 
como tias-avós Maria Isabel, Maria das Neves e Maria Soledad. Potiguara cresceu sob os cuidados de sua avó, 
numa família composta praticamente só por mulheres. Graças a essa mulher, indígena, analfabeta, nordestina 
e combativa, a escritora teve sua formação filosófica, o que lhe proporcionou os primeiros contatos com as 
narrativas, por meio das cartas que ditava para a neta escrever. Foi nessa ocasião que começou a se formar a 
veia literária da escritora. É atribuído a ela o primeiro texto indígena publicado, o poema Identidade Indígena, 
na década de 70. 

Formada em Letras e Pedagogia, graças à intensa batalha de sua família, Potiguara iniciou sua 
militância pela causa indígena na década de 80, principalmente devido à ditadura militar, destacando-se 
na luta em defesa dos direitos das mulheres indígenas. Participou, também, da elaboração da Declaração 
Universal dos Direitos Indígenas, em Genebra, estando entre as 52 mulheres indicadas para o projeto 
internacional “Mil mulheres para o Prêmio Nobel da Paz” e é embaixadora da paz. Publicou diversas obras 
literárias, a saber: Akajutibiró: terra do índio potiguara (2004), Metade cara, metade máscara (2004), O 
coco que guardava a noite (2012), obra premiada, O pássaro encantado (2014) e A cura da terra (2015). O 
poema “Mulher” analisado abaixo foi retirado do livro Metade cara, metade máscara (2004):   

Bebe dessa fonte que te espera 
Minhas palavras doces ternas.
Grita ao mundo/ a tua história 
Vá em frente e não desespera

Vem, irmã
Bebe da fonte verdadeira
Que faço erguer tua cabeça
Pois tua dor/ não é a primeira 
E um novo dia sempre começa

Vem, irmã
Lava tua dor na beira-Rio 
Chama pelos passarinhos
E canta/ como eles, mesmo sozinha
E vê teu corpo forte florescer

Vem irmã
Despe toda a roupa suja 
Fica nua pelas matas 
Vomita o teu silêncio 
E corre - criança - feito garça

Vem, irmã
Liberta tua alma aflita
Liberta teu coração amante 
Procura a ti mesma e grita: 
Sou uma mulher guerreira!
Sou uma mulher consciente! (POTIGUARA, 2004, p. 77)

O poema “Mulher”, de Potiguara, estrutura-se em cinco estrofes, sendo duas, a primeira e a última, 
sextilhas e as demais estrofes quintilhas. Há, no texto, a presença de rimas imperfeitas distribuídas de forma 
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irregular. Assim, verifica-se que, embora haja certa regularidade, a autora utiliza versos livres. 
É possível observar, a partir do vocativo “Vem, irmã”, presente no primeiro verso, e também pela 

repetição dos verbos no modo imperativo, que eu lírico convoca as mulheres indígenas. Dessa forma, ao 
iniciar todas as cinco estrofes com o mesmo verso, contata-se o uso de paralelismo. As mulheres são, no 
poema, convocadas a tomarem atitudes frente à(s) situação(ções) as quais são submetidas, por isso prevalecem 
os verbos significativos, isto é, que indicam ação, aguerridos de uma denotação de súplica “vem, bebe, grita, 
lava, chama, canta, vê, despe, vomita, liberta, procura”. Tais ações verbais dão ao texto uma conotação de 
luta pelo empoderamento feminino, principalmente relativo às indígenas, já que tal grupo, além de sofrer 
preconceito de gênero, sofre, também, preconceito étnico. Como enfatiza Potiguara, em tom de denúncia: 

Esse tipo de violência e racismo, isto é, a migração dos povos indígenas de suas áreas tradicionais, 
merece um estudo, assim como a situação das mulheres indígenas no Brasil, que sofrem abuso, assédio, 
violência sexual, que se tornam objeto de tráfego nas mãos de avarentos e degradados nacionais e 
internacionais. Essa é a causa que estamos levantando! (2004, p. 28-29).

A voz poética, na primeira estrofe, deixa nítido quem é o destinatário desejável do texto, as mulheres 
indígenas, pois há uso de “Vem, irmã”. É uma característica cultural dos povos indígenas o uso dos vocábulos 
“irmãos” ou “parentes” em referência a outros nativos, fato ocorrente no poema “Retratos”, de Graça Graúna, 
presente no livro Tear da Palavra (2007), pois ela também o inicia saudando suas irmãs. Assim, Potiguara 
exorta, por meio de convite, para que suas parentas bebam suas palavras doces, isto é, leiam sua poética e, 
por meio dela, possam retomar a sua voz, abafada por muito tempo pelo colonizador. O lócus social indígena, 
ocupado pelas escritoras, faz toda a diferença em suas poéticas. Afinal, está marcado como o lugar de fala 
da oprimida, da injustiçada, da silenciada e, como lembra Djamila Ribeiro (2017, p. 69), “O lugar social não 
determina uma consciência discursiva sobre esse lugar. Porém, o lugar que ocupamos socialmente nos faz ter 
experiências distintas e outras perspectivas”. Contudo, não se fala a partir de uma voz individualizada, mas 
por uma coletividade que representa determinada parcela populacional. 

Á segunda estrofe atribui-se um sentido motivador ao enfrentamento da dor e das dificuldades, 
reavivando a esperança nas possibilidades de um novo recomeço. A mulher nativa sabe de seu poder de 
transformar as realidades, mas, de maneira reflexiva, está no aguardo de um momento mais propício para 
quebrar o silêncio, pois, aludindo a outra escritora indígena, “[...] é preciso silenciar, para pensar na solução, 
de frear o homem branco, defendendo nosso lar, fonte de vida e beleza, para nós, para a nação!” (KAMBEBA, 
2013, p. 27). Nas escrituras de Eliane Potiguara, o otimismo é traço característico, nos certificando de que 
é possível acordar a identidade que está adormecida (mas não morta!), refazendo os laços com a sua cultura 
primitiva, utilizada, aqui, não numa acepção pejorativa, mas no sentido de primeira, original.   

Ademais, a referência a elementos da natureza, como “o rio”, “os passarinhos”, remete ao caminho 
inverso feito pelos nativos que nascem na cidade e depois retornam para suas aldeias, buscando suas origens.  
Fato vivido pela autora, uma vez que ela e sua família foram obrigados a abandonar sua aldeia em Pernambuco 
e migrar, como desplazados13, para o Rio de Janeiro, deparando-se com uma realidade bem ríspida, vivenciando 
múltiplos tipos de exclusões. No que concerne à busca pela liberdade, visualiza-se tal questão, de forma 
mais nítida, na quarta estrofe. Ao se despir da “sujeira”, o corpo indígena subtrai a sobreposição cultural e 
a negação à alteridade, reestabelecendo uma reconexão identitária, já que, em seguida, o eu lírico propõe 
hábitos tipicamente indígenas: ficar nua nas matas, rompimento do silêncio e ir e vir com a tranquilidade de 
uma criança. 
13  Segundo Figueiredo (2018, p. 294), “[...] a palavra ’desplazados’ [presente no poema Identidade Indígena], 
em espanhol, aponta para a sua consciência latino-americana”. 
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Ao lado da dizimação massiva de diversas etnias na luta pela resistência à colonização, o silenciamento 
das mulheres indígenas é uma tentativa de apagamento cultural tão cruel quanto. Muitas comunidades 
originárias perderam totalmente as suas línguas nativas, devido à introdução forçada do Português, fato esse 
que confirma a intensa violência dos colonizadores.  Outro exemplo de deflagração da violência foi a forma 
pela qual os europeus se apropriaram dos corpos das indígenas, fato análogo ao que ocorreu na colonização 
da Índia, afinal “O estupro grupal perpetrado pelos conquistadores é uma celebração metonímica da aquisição 
territorial” (SPIVAK, 2010, p. 110). Várias foram as marcas desse ato: por exemplo, lembra Eliane Potiguara 
(2004), que muitas enlouqueciam e passavam o resto dos seus dias definhando, esperando, inconscientemente, 
a volta do malfeitor. 

A população indígena, por um longo período, foi impedida de contar a sua história sob a perspectiva do 
seu lugar de fala. A história, enquadrada como legitimada, foi e é contada embasada numa visão eurocêntrica. 
Semelhantemente a trajetória negra no Brasil, “Estamos dizendo, principalmente que queremos e reivindicamos 
que a história sobre a escravidão no Brasil seja contada por nossas perspectivas também e não somente pela 
perspectiva de quem venceu” (RIBEIRO, 2017, P.86). Igual fato acontece com os indígenas: grande parte das 
narrativas sobre eles tem caráter exógeno, ou seja, é construída por não indígenas.   

Na quinta estrofe, exorta-se as mulheres que libertem suas almas e corações para ser possível 
encontrarem a si mesmas, sua identidade de mulher guerreira e consciente e, assim, possam alterar a posição 
das mulheres indígenas na sociedade hodierna. Movimento que se contrapõe a uma realidade histórica marcada 
pela despersonalização indígena, que os caracterizava como inferiores, uma clara concepção dos dominadores 
usada como estratégia de dominação. Dessa forma, as diversas e distintas etnias entram, forçadamente, no 
anonimato e passam a ser tratadas de forma generalizada. Para o enfrentamento dessa realidade cruel, as 
mulheres indígenas são convocadas por outras também indígenas a participarem dessa luta, como está explícito 
na fala da mexicana zapoteca Alícia Aguilar Garcia “Yo dije, como vamos a dejar que nos destruyan todo, no 
podemos dejar destruir nuestro templo, nuestros antepassados. Cómo vamos a dejar nuestros hijos sin tierra, 
sin agua” (2015, p. 66). 

5 GRAÇA GRAÚNA: 

Graça Graúna, nome indígena da potiguara Maria das Graças Ferreira, é crítica literária, escritora, 
poeta, professora da Universidade de Pernambuco (UPE), pesquisadora na área de Direitos Humanos e 
membro titular do Conselho de Educação Escolar Indígena de Pernambuco. Nasceu no Rio Grande do Norte, 
em 1948 e viveu sua infância com sua avó materna, Conceição Amador. Mudou-se para Recife ainda criança 
e reside lá até hoje. Toda sua formação acadêmica foi feita na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 
a saber: licenciatura, bacharelado, especialização, mestrado e doutorado na área de Letras. 

Sua dissertação de mestrado, defendida em 1991, versa sobre mitos indígenas na literatura infantil 
brasileira. Ademais, defendeu, em 2003, sua tese de doutorado sobre literatura indígena contemporânea no 
Brasil, publicada como livro sobre o título de Contrapontos da Literatura Indígena Brasileira Contemporânea 
(2013), referencial teórico no que diz respeito à literatura indígena; possui estágio de pós-doutorado em 
Literatura, Educação e Direitos Indígenas na Universidade Metodista de São Paulo (UMESP). Sua produção 
escrita é diversificada. Para além da crítica literária, como já citada, há a poesia: Canto Mestizo (1999), 
Tessitura da terra (2001), Tear da Palavra (2007) e Flor da mata (2014); narrativas (conto): Criaturas de 
Ñanderu (2010); além de traduções das obras: O coelho e a raposa (2013), O sapo e o deus da chuva (2013) 
e Baak: um conto do povo maia (2013). Guarda alguns poemas em sua gaveta, esperando a oportunidade para 
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publicá-los. 

MarGARIdas 
Nem todas as flores
vivem gloriosamente em flor.
Uma delas sobrevive/ catando os nossos restos
juntando os nossos pedaços
do playground à lixeira 
 
marGARIda-amarela 
marGARIda-do-campo 
marGARIda-sem-terra 
marGARIda-rasteira
marGARIda-sem-teto 
marGARIda-menor 
 
Pela terra mais garrida
de maio a maio arrastando
 seu carrinho de Gari. 
 
Catando os nossos restos
juntando os nossos pedaços 
vai e vem uma marGARIda 
brotar no seu jardim (GRAÚNA, 2007, p. 25).

O poema “MarGARIdas”, de Graça Graúna, focaliza as problemáticas sociais que envolvem as 
mulheres brasileiras, referenciadas a partir do substantivo próprio (Margarida), mas também destacando, 
dentro desse nome, uma das profissões que mais sofrem discriminação, as garis. Fica nítida, nos versos da 
primeira estrofe, a denúncia acerca da desigualdade social: “Nem todas as flores / vivem gloriosamente em 
flor”.  Nesse contexto, salienta Maria Inês de Almeida que “A escritura assume nessas sociedades também 
lugar de crítica, dos questionamentos” (2009, p. 92). 

Percebe-se, também, que o eu lírico faz uma referência ao Hino Nacional a partir do vocábulo 
“flores” e do verso “pela terra mais garrida”, chamando atenção para a situação de mais da metade da 
população brasileira, as mulheres. Outrossim, a intertextualidade com o hino traz à tona a reflexão sobre 
a identidade ou identidades das mulheres que compõem este país, como se observa na segunda estrofe:  
num primeiro plano, observa-se que há a presença de substantivos compostos. Tal composição, então, funciona 
como uma adjetivação ao substantivo principal e dá heterogeneidade a essa gama de mulheres-flores que 
laboram. Há, então, uma massa de mulheres-flores que são desvalidas socialmente, a saber: “marGARIda-
amarela”, mulher que, apesar das adversidades, guarda sua feminilidade, características de flor; “marGARIda-
do-campo”, mulher trabalhadora do campo; “marGARIda-sem-terra”, mulher trabalhado que, apesar de todo 
seu esforço, não tem terra própria para sua subsistência; “marGARIda-rasteira”, ou seja, mulher trabalhadora 
que, tal qual a vegetação rasteira, tem acesso a pouco desenvolvimento social; “marGARIda-sem-teto”, mulher 
que, apesar de seu extenuante trabalho, não tem lugar para morar, um lar para chamar de seu; “marGARIda-
menor”, mulher-menina que inicia sua vida laboral antes da maioridade devido à sua condição de vida. São 
muitas mulheres, portadoras de singularidade, mas unidas por suas condições (degradantes) de marGARIdas. 

A crítica social se apresenta de forma mais incisiva na estrofe que relativa ao mês de maio, uma vez que 
esse é mês destinado a homenagear as mulheres; porém, de maio a maio, isto é, de forma cíclica, as mulheres, a 
exemplo das indígenas, continuam o árduo labor para sustentar sua família. Além disso, no que diz respeito aos 
vocábulos “restos” e “pedaços”, citados duas vezes no poema, pode-se, por um lado, interpretá-los mediante 
uma perspectiva mais objetiva, aquela do “lixo produzido por nós”.  Por outro, mais subjetivo, compreende-
se como os restos e os pedaços (identitário) das mulheres indígenas, que há muito se perderam pelo processo 
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civilizatório de aculturação, baseado no princípio de integração social, e, também, por estarem inseridos em 
uma realidade globalizada. Tais restos e pedaços, dessa maneira, representam a destruição de várias etnias, 
deixando-as fragmentadas em termos identitários, consequência clara das ações de uma sociedade gananciosa, 
patriarcal, opressora e desrespeitosa no tocante à alteridade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As “amazônidas” de Márcia Kambeba, a “mulher” cantada por Auritha Tabajara, as “MarGARIdas” de 
Graça Graúna e as “irmãs” convocadas por Eliane Potiguara referem-se a etnias distintas que estão unidas, na 
literatura e na realidade, por problemáticas comuns ao cotidiano dos diversos grupos subalternos: silenciamento, 
asfixiarão cultural, além de invisibilidade social. Marcas essas, importante frisar, advindas de uma globalização 
ríspida. Por meio dessa poética híbrida, as autoras, logradas a uma posição de subalternidade, têm a possibilidade 
de fazer ecoar essas vozes “[...] mudas caladas, engasgadas nas gargantas”14, que representam a cultura de uma 
coletividade, uma vez que “Os povos indígenas querem ouvir a própria voz” (ALMEIDA, 2009, p. 91).

Pela literatura, essas indígenas subvertem a linguagem patriarcal e alocam a figura feminina, de forma 
revisada, a partir de uma identidade consciente e guerreira, ainda mais no que diz respeito à sobrevivência 
e, como lembra Eliane Potiguara, ao citar o cacique Xavante Aniceto, “[...] a palavra da mulher é sagrada 
como a terra”15. As mulheres são guardiãs dos costumes, da cultura e da identidade indígena, pois são elas 
que, principalmente, criam e educam os filhos. Ser indígena, numa época globalizada, é viver num entrelugar 
amparado pela interculturalidade. Caso díspar é das etnias indígenas isoladas, a exemplo dos Kaapó que 
romperam relações com a FUNAI. Noutros casos, há o oposto, com os Sapanawa, que deixaram o isolamento 
em 2014, tentando escapar de um massacre.   

As escritoras supracitadas, como se verifica, são indígenas que, mediante a literatura, conseguiram dar 
fim ao silêncio e ressoar suas vozes estridentes para além dos espaços das aldeias. Nesse contexto, Ramalho, 
ao analisar as narrativas de cunho infantil de Marina Colassanti, elenca como imprescindível a desconstrução 
da identidade implicada pela nefasta ideologia patriarcal e assevera: 

Somos, sim, a maioria das mulheres, engajadas ou não no feminismo, princesinhas que milênios de 
submissão formaram. Somos, sim, as feministas, mulheres em transe; mulheres cuja emoção e razão 
impelem à busca por uma verdadeira identidade que só se dará a partir da desconstrução da outra, ou 
seja, a que nos foi imposta durante todo o processo de “evolução” humana (RAMALHO, 2001, p. 48-
49).

 
É preciso ter em conta que o adjetivo “princesinha”, legado às mulheres brancas, mesmo guardando 

consigo o ideal de submissão aos homens presente nas sociedades fundadas a partir do patriarcado, é um 
tratamento que assevera hierarquização, pois, diferente delas, as “Margaridas”, sobrevivem, às duras penas, 
catando os restos dos outros. Ontem e hoje, com a colonização ou com o neocolonialismo, indígenas e negras 
laboraram e laboram (antigamente, em maior grau) sob péssimas condições, seja na cidade, no quilombo ou 
na aldeia. 

Viver numa era marcada pela globalização significa automática inserção num contexto pluricultural, em 
que as produções artísticas estão respingadas, em maior ou menor grau, pelo hibridismo e, consequentemente, 

14  Vozes-mulheres, Conceição Evaristo. Disponível em: http://www.letras.ufmg.br/literafro/autoras/24-textos-das-
autoras/923-conceicao-evaristo-vozes-mulheres.   Acesso em: 12/08/2020. 
15  Compromisso com a Cultura e com o Pensamento Indígena. Disponível em https://www.somostodosum.com.br/
blog-autoconhecimento/compromisso-com-a-cultura-e-o-pensamento-indigena-854.html. Acesso em: 12/08/2020. 
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tal fato traz à tona a reflexão atinente  às perdas e às manutenções identitárias, questões assentadas nas relações 
de poder. Pensar na literatura indígena, um discurso notadamente transgressor à ordem hegemônica, e na 
forma pela qual tais indivíduos reconstroem suas identidades é refletir sobre uma das identidades fundantes do 
Brasil. Assim, é imperioso “[...] buscar a voz indígena para a grande tribo do mundo moderno, em que a ‘força 
da grana ergue e destrói coisas belas’” (ALMEIDA, 2009, p. 90).
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Notas de rodapé
1   Em parceria com outros autores.
2     Em coautoria com Olívio Jekupé.
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Contos
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Causo sério

Hoje cordei cedin, inspirado em contar um causo procês. 
É só uma história cotidiana que tenho certeza que cêis ouve demais da conta. Mas é sempre bão falar. 
Sou um homi pouco letrado, aprendi a lê e escrevê e mesmo por conta dos erro de português a vida me 
ensinou coisas que a escola não me mostraria... 
Outro dia desses de Deus, vi um menino com seus trinta e poucos anos forte numa pedição dos trem de 
comer e resolvi prosear com ele. Então comecei: 
- Bão dia!!! 
E ele respondeu e começamos a falar. 
- Dia pro sinhô também...

- Tava correndo os oio nocê e vi que tá pedindo os trem de mantimento..

- Tô sim, não tenho vergonha não. E se tiver precisão eu trabaio pra compensar..

- Uai então por causa di que ocê num arruma um trabaio e deixa de pedir?

- Eu já tenho o trabaio na roça, mas o dinheiro que me pagam não dá pra sustentar eu e minha família. 
Minha Muié também trabaia e nós dois temos um minino.

- Uai! Ocês dois junto não dão conta de criar esse menino?

- Não sinhô. Moramos numa casinha do dono da roça e ele cobra tudo. Mas Deus há de miorá pra nós...

- Pois já miorô fi. Se ocê quiser a partir de agora pode trabaiá pra mim aqui mesmo e sua Muié também, pois 
esse mesmo Deus me abençoou deu podê ter condição de ajudar gente como ocê.

- Num sei nem como agradecer. Mas Deus vai te dá muito mais....benzô deuso!!!

Resumindo um cadin o causo é assim. 
Esse homi pouco letrado que estendeu a mão ao pedinte e mostrou solidariedade e exemplo de ser humano 
era também dono de muitos comércios e apesar de ter situação financeira privilegiada sabia valorizar e tratar 
as pessoas. 
A vida retribui tudo que fazemos com fé, justiça e amor. E todo mundo é gente como a gente. 
Esse é um “causo”, uma história simples, mas que precisa ser contada sempre pra que ninguém esqueça que 
estamos todos a procura de oportunidades, de melhorias e claro da sonhada felicidade que cidadãos de bem 
merecem. O fato é que se nos ajudarmos uns aos outros sairemos dessa vida felizes e com o dever cumprido. 
Inté proceis....

Antônio de Magalhães
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Contos
 & 

Pontos
Bernardete bielinski

MINHA HOMENAGEM

Bernardete Bielinski 

Contos & Pontos

Recupero aqui um texto que escrevi em 2015 e que, recém-descoberto entre meus guardados, me fez também 
recuperar o desejo de repetir uma homenagem...

... X ...

Na corrida da vida, ele chegou em quinto lugar, mas foi festejado por todos como o primeiro, principalmente 
por seus pais, que, depois de quatro filhas, tiveram o sonho realizado com a chegada de um menino. 

Suas quatro irmãzinhas tinham-no como um boneco em suas brincadeiras e foi assim pela vida afora, sendo o 
queridinho de todos. 

Era miúdo e moreno como a mãe, mas seus olhinhos verdes lembravam que não podia deixar de homenagear 
seu pai de olhos claros.

Foi crescendo e dando muito gosto à família, pois era um menino obediente e estudioso. Já tinha na bola seu 
brinquedo favorito (talvez herança do pai, que gostara de jogar bola na juventude). Ia ao campinho para jogar 
uma “pelada” aos domingos. Sua saúde não era das melhores, pois tinha uma bronquite asmática que, muitas 
vezes, foi motivo de preocupações para todos, principalmente para sua mãe. Mas, mesmo assim, foi superando 
tudo e crescendo com vontade de ser militar.
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E assim foi. Conseguiu entrar para o Exército e lá se foi ele para Fortaleza para fazer os primeiros anos da 
profissão. Só vinha em casa nas férias, o que era grande motivo para a festa na sua chegada.  Seus pais e 
irmãos, que no total eram dez pessoas, não mediam esforços para agradá-lo.

Depois de três anos, foi para a cidade de Resende, no Rio de Janeiro, onde fica a Academia Militar de Agulhas 
Negras. Por quatro anos, vestindo em sua farda, era o orgulho da família. No meio da tropa, sua pequena 
estatura nem era percebida, pois a farda e sua postura militar o igualavam aos demais, não havia diferença.

Chegou o dia da formatura dos oficiais militares de Infantaria. No meio dos diversos movimentos que todos 
faziam marchando, no tremular das bandeiras ao som da banda militar, que fazia o espetáculo da festa, todos 
se emocionavam e muitas lágrimas de felicidade rolavam. Ele recebeu a espada (“espadão”, como diziam) e, 
depois disso, seus pais e irmãos não se cansavam de abraça-lo, o que o deixava alegre e, ao mesmo tempo, 
tímido, pois nunca foi de grandes risos. Acho que usava mais os olhos para sorrir, e, assim, disfarçava sua 
timidez.      

Já formado, começava sua caminhada. Foi enviado para Recife, onde primeiramente viveu como oficial militar. 
Ficou lá por algum tempo e só vinha ver a família quando era possível, além de visitar a namorada, com quem 
se casou. De Recife, foi transferido para Belo Horizonte, nas Minas Gerais (onde ficava sua própria cidade 
natal, Governador Valadares).  

Gostou de lá, onde nasceram suas duas lindas filhas. Aproveitou para estudar mais, formando-se em 
Administração. Foi exatamente naquela época que a família perdeu seus pais, pode-se dizer que precocemente, 
pois não eram tão idosos. Tinham 61 anos. Primeiro, faleceu o pai e apenas dois meses depois faleceu a mãe.    

Os irmãos, abalados, não mediram esforços para se consolarem uns aos outros. Veio, então, transferido para o 
Rio de Janeiro, para morar na Praia Vermelha. Lá fez o curso de Educação Física, pois tinha sonhos a realizar 
no esporte. Nunca deixou de praticar o futebol. Mas, adiando seus sonhos, e já capitão, lá se foi ele para o 
Amapá, para comandar tropas. Curiosamente, o Amapá foi o lugar onde seu próprio pai havia trabalhado numa 
mineradora que fazia extração de manganês. Inconscientemente, ele estaria abrindo caminho para seu querido 
filho? 

Macapá, sua capital, lugar lindo e ainda precário, apesar de ter muita água e muito verde, foi abrilhantada pelas 
estrelas amarelas douradas de sua farda. Fez um bom trabalho e, rindo, costumava contar que na cidade só 
existiam três pessoas importantes: o prefeito, o padre e ele!

Os anos se passaram, as filhas cresceram e ele volta “de mala e cuia” para o Rio de Janeiro, já com a patente 
de major, ele começa a realizar seu sonho de desportista, trabalhando e organizando uma escolinha de futebol 
para crianças. Estava feliz. E seu amor pelo futebol fez com que escrevesse um livro sobre o assunto: Escolinha 
de futebol – ensino com emoção.

Suas filhas, já casadas, lhe deram 4 netos, que eram seu orgulho. Sempre arranjava um tempo para estar come 
eles, conversar e levá-los à aula de natação.                

Mas, às vésperas de completar 50 anos, ficou doente, o que surpreendeu a todos, pois ele não parecia frágil e 
aparentava estar saudável.

Teve que parar com seu trabalho para se tratar. Incrivelmente, quando parecia estar curado, aparecia novamente 
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doente. Lutou bravamente para ter saúde, pois a doença parecia competir com ele que, como bom militar, não 
se entregava. Queria a cura definitiva.

Assim, ele lutou durante 20 longos anos. Sua família lutava com ele, que pouco se queixava. Ao contrário, 
ainda dava forças a quem sabia estar precisando por algum motivo. Telefonava sempre para seus familiares, e 
com seu jargão “Oi, meu jovem!/Oi, minha jovem! Como todos estão?” demonstrava uma maneira carinhosa 
de falar que fazia com todos rissem, pois muitos se não estavam na terceira idade já tinham passado dela...

Porém, 20 anos não são 20 dias e, faltando apenas 28 dias para completar seus 70 anos, ele partir para sua 
última e definitiva transferência. Era dia 22 de março de 2007.

Hoje, 22 de março de 2015, sua viagem completa 8 anos. E eu, Bernadete de Lurdes, sua irmã mais jovem, 
muito saudosa presto esta homenagem a meu querido irmão Reginaldo, ou melhor, “Pite”.
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De quem será?

Estava voltando da minha rotineira caminhada matutina pelas ruas de meu bairro.  Já havia 
feito inúmeras voltas de lá para cá, de cá para lá.

Estava apreciando as flores, sentindo o ar fresco da manhã, o cantar das aves que estavam 
catando seus galhinhos em todos os cantinhos da beira da estrada.

Vasculhavam em um bando daqueles bem amarelinhos, penso que eram canários de todos os 
tamanhos, com seus piares, como que chamando muitos mais. Para uma ajuda comunitária 
em busca dos alimentos para eles e seus filhotes que, provavelmente, em seus ninhos os 
aguardavam para a primeira refeição matinal.

Voltei, então, minha atenção para meus pensamentos, tentando organizar minhas atividades 
diárias, cronometrando meu dia, para que desse tempo de concluir todas as minhas atividades 
a serem feitas no mesmo, que estava ensolarado e perfeito.

Num repente, foquei ao longe e vislumbrei uma manchinha mais clara, no escuro e já meio 
aquecido solo asfáltico em que eu estava andando.

Comecei a ficar curiosa! O que seria aquela manchinha tão pequena, em meio à plana rua 
solitária, em que eu absorta em meus pensamentos estava, e, agora, voltaram-se para aquela 
coisinha minúscula, que atiçou minha curiosidade de caminhante, que tudo observa e que 
costuma fazer quando pelas ruas anda.

Continuei, apressei meus passos, e aquele pontinho começou a ficar cada vez maior, maior... 
Fui me aproximando cada vez mais.

Então, comecei a correr, correr, queria descobrir o que tinha ali. Quanto mais me aproximava, 
mais minha curiosidade aumentava.

Então, para minha agradável surpresa, percebi que o volume do montinho não era tão imenso 
como imaginei. Era grandinho, mas, ao mesmo tempo, de tamanho muito pequeno, muito 
pequeno mesmo! Quase que cabia na palma de minha mão.

Fui me aproximando, aproximando, cheguei bem pertinho. Andei para cima, para baixo, rodeei 
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aquele montinho, parei...

Ah! Que lindo! Bati palmas de alegria!

Minha imaginação voou para muito longe e para todos os lugares por onde passei naquele dia, 
e naquela hora da manhã. Quem teria permitido que isso acontecesse?  Como isso foi possível?

Comecei a pensar: “Será que tem dono? Quem deixaria essa preciosidade longe do seu devido 
dono? Mas é tão pequeno? 

Será que junto? Ou não?

Acho que não! Vou deixar onde está!”

Não, não consigo! Vai ser muito triste deixar ele aqui sozinho.

Pense, pensei...  então comecei a me questionar: “Vamos que a mamãe dele sinta falta e volte 
para procurá-lo?”

Ah! Mas é tão bonitinho! E se outra pessoa achar e levar?

“O que faço”? Não consigo deixá-lo aqui. Solitário, é tão pequeno, tão bonitinho! Ai que dó! 
Queria ele só para mim...

Acho que vou levar para minha casa. Darei um banho com água bem limpa, vou passar um 
sabão de coco para que fique bem branquinho, e depois vou secar   um pouco no sol, para que 
o cheiro fique bem gostoso.  Vou cuidar e esperar até que alguém reclame a falta dele.”

Então abaixei, juntei, acariciei, senti o cheirinho e peguei.

Aí, pensei: “está sujinho, mas o cheiro é bom.  Acredito que o dono dele deve ser bem 
caprichoso.” Coloquei na palma de minha mão, voltei a caminhar, olhando para aquela coisinha 
mais linda, e imaginando o que faria a seguir.

Uma dúvida me assombrou repentinamente. “Mas, se eu levar para minha casa e a mamãe dele 
sentir a falta! Provavelmente virá atrás. Pois é algo muito especial. E certamente ela ainda não 
sentiu a falta.”  Então, penso que devo mudar meus planos.  Não posso ficar com algo que não 
me pertence, só porque achei, sem ao menos pesquisar pelas redondezas, quem foi que perdeu?

Aí me ocorreu a ideia de deixar com a mulher do caixa do supermercado que era bem próximo 
de onde eu achei. Com certeza, alguém voltaria a procurar e passaria pela frente do mercado.

 Também, morrendo de curiosidade para saber quem seria o dono daquela preciosidade. E 
sendo assim eu teria a chance de saber. Caso contrário, se ninguém aparecesse no outro dia, eu 
voltaria ao mercado e ficava para mim.

Com um aperto no coração, deixei. Mas, com muitas recomendações para que fosse bem 
cuidado e que no outro dia estaria eu lá para buscar, caso o dono não fosse procurar. No 
entanto, meus pensamentos não abandonaram o meu achado. Fiquei imaginando mil coisas. 
“De quem será? Que tamanho ele tem? Como se chama? Onde mora? O que fazia tão cedo na 
rua? Para onde estava indo? Como eram as pessoas responsáveis por ele? Será que cuidavam 
bem dele?”
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E assim por diante....

Chegando em casa, ocupei-me com minhas atividades e o tempo foi passando. No outro dia, a 
primeira lembrança foi em ir até o mercado para averiguar se a coisinha ainda estava lá.

Aprontei-me e saí rápido, apressando os meus passos para chegar ligeiro.

 E, adivinhem!

Para minha surpresa, não é que, chegando em casa, a pessoa responsável pelo objeto sentiu a 
falta e realmente foi procurar no mercado se alguém não havia encontrado e deixado ali?!

Quase chorei de felicidade!

Eu teria adorado ficar para mim. Tinha até pensado em fazer um chaveirinho para colocar na 
porta de minha casa. Ou, colocar na estante de brinquedos da minha querida Júlia, para quando 
olhasse, imaginasse a delicadeza daquele pequeno e precioso objeto.

No entanto, minha alegria foi mais intensa e verdadeira. Pois fiquei sabendo quem era o dono 
e que realmente era importante para ele. Certamente voltaria a aquecer o seu minúsculo e 
gracioso pezinho que ficou desprotegido por tê-lo perdido quando ainda estava no colo de sua 
mamãe. Que quando estava levando-o para passar o dia na creche, não percebeu que o pequeno 
João havia perdido um “pezinho de seu tênis”.

 

Produção do texto:  Miriam Carmignan      

Imagem: Laura Ciello
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A MARCHA TURCA

Num domingo de dezembro de 1914, um despreocupado grupo de estudantes universitários 
comemorava a formatura da bela Taletha Amiryan, neo-doutora em psicologia, hóspede de 
um conceituado educandário na antiga cidade de Bolonha, na Itália do Norte. A amenidade do 
discreto convívio foi interrompida por um carteiro que entregou um telegrama trazendo uma 
triste notícia: o Dr. Elif Demir havia falecido e Taletha estava sendo convidada a retornar na 
Turquia para tomar posse da modesta herança deixada pelo seu generoso benfeitor.

O termo generoso não se referia tanto aos poucos bens que o defunto farmacêutico mencionara 
em seu testamento, mas ao fato que, durante o “pogrom” de 1909, no qual cerca de 30.000 
armênios haviam sido exterminados, o velho profissional, apesar de turco e muçulmano, 
amparou a cristã Taletha, tratando-a come se fosse a sua própria filha durante quase dois anos. 
Em seguida custeou os seus estudos na Itália onde a talentosa Amiryan pôde viver em paz, sem 
medo de sofrer as perseguições que haviam causado a morte de seus pais e da irmã mais velha, 
Lucine, durante o massacre de 1909. 

O Dr. Demir, viúvo, sem filhos, e animado por um sincero afeto, pretendia, de uma certa 
forma, expiar os crimes cometidos por seus correligionários mostrando à órfã que não todos 
os turcos compartilhavam a política persecutória do governo ultranacionalista de Istambul. 
Destarte, Taletha aprendeu que a bondade ou a perversidade eram características individuais 
que não dependiam nem da nacionalidade e nem do credo dos seres humanos: o carinho que 
sentia por Elif era real e espontâneo e, ao receber o telegrama, decidiu organizar a viagem 
de volta na cidade anatólica para, pelo menos, homenagear o túmulo de seu benfeitor e, se 
possível, procurar emprego come psicóloga no hospital local, lotado de feridos traumatizados 
pela barbárie da guerra.

Embora a Itália ainda estivesse neutral, boa parte da Europa havia entrado no imane conflito e os 
transportes marítimos eram limitados; mesmo assim, conseguiu se embarcar para Esmirna onde 
chegou no final de março do ano seguinte. Pegou um trem que, devido à desorganização gerada 
pela necessidade de movimentar as tropas demorou dois dias antes de alcançar a destinação 
final. Durante a viagem, Taletha, conversando com outros passageiros, principalmente turcos, 
teve a possibilidade de captar um clima de hostilidade latente em relação aos armênios, um 
rancor injustificado e generalizado; felizmente não faltavam os que os defendessem, mas eram 
minoria e nem sempre se atreviam a manifestar abertamente as suas opiniões. 

Tendo uma carta de apresentação da Diocese de Bolonha, foi hospedada na Casa paroquial 
onde vivia um velho padre auxiliado por um jovem missionário espanhol. Os dois sacerdotes 
tentavam, sem muito sucesso, de fornecer uns rudimentos de educação ao pequeno Vadim, 
um pivete de origens desconhecidas, irreverente, sem religião e sem respeito pela autoridade. 
O menino, costumava desaparecer por dias e dias e, frequentemente, se juntava a grupos de 
infratores que cometiam furtos nas casas tanto dos cristãos como dos muçulmanos, depredando 



 

 REVISTA BARBANTE - 56

os cemitérios e até os templos.

- Você não sente remorso de roubar objetos sagrados na casa do Senhor? - perguntou Taletha.

- Eu não tenho e não temo nenhum Deus – respondeu afoito o pivete.

Mas tanta ousadia e tanto desprezo mal mascaravam a angústia, toda interior, do mocinho, e 
Taletha entendeu que aquela rebeldia era gerada pela falta de um verdadeiro lar, e que de nada 
adiantavam os castigos e as punições: o do que Vadim mais necessitava era um verdadeiro amor 
de mãe e, nas semanas que se seguiram, embora o repreendesse quando necessário, sempre 
mostrou compreensão e respeito. Provavelmente, com o tempo, a jovem teria conseguido 
civilizar o pequeno selvagem, mas o tempo concedido pela História estava se esgotando 
rapidamente.

Um dia, no final de abril, centenas de tropas circundaram completamente o bairro dos armênios 
e começaram a expulsar as famílias de suas casas, com coronhadas, atirando nos que opunham 
resistência. Os soldados demoraram o dia inteiro para esvaziar totalmente os quarteirões dos 
supostos inimigos que foram temporariamente recolhidos num descampado circundado por 
uma cerca de arame farpado. 

Com o raiar do dia, esse povo miserando teria sido empurrado em direção do nada, numa 
daquelas tristemente famosas “marchas turcas”, que tão dolorosamente contrastavam com a 
alegre sonata de Mozart de 1783. Sem alimentos, sem água, sem medicamentos, sem uma hora 
de repouso, os deportados teriam falecido em menos de uma semana. As mais sortudas eram 
as crianças pequenas que, desidratadas, morriam em menos de 48 horas. Mas o destino pior 
era destinado às mulheres, principalmente às mais novas e bonitas, estupradas até a exaustão, 
brutalizadas, torturadas e, enfim, esquartejadas ou decapitadas. As que tentavam fugir eram 
crucificadas ou queimadas vivas.

Taletha estava ciente do que lhe teria acontecido, possivelmente a mesma sorte de sua irmã 
Lucine; assim, movida mais pelo desespero do que pela esperança de salvar a vida, resolveu 
arriscar a fuga durante a noite. 

Aproveitando da escuridade, subiu num carro que transportava cadáveres fora do descampado, 
mas a sua tentativa foi vista por um sargento que, acenando para um grupo de Hamidye, 
ordenou que alguém perseguisse a fugitiva. Os Hamidye eram tropas irregulares compostas 
principalmente por elementos violentos: bandidos, presidiários, estupradores, pedófilos, 
doentes mentais e outros criminosos brutais. Um deles, um indivíduo encorpado, alto, com 
traços boçais, correu atrás da jovem, armado com uma pesada cimitarra. Quando Taletha se 
deu conta que estava perto de ser alcançada, pulou da carruagem e, instintivamente, correu na 
direção do que restava da antiga igreja cristã edificada pelos Bizantinos, pensando que naquele 
ambiente vasto e obscuro teria sido mais fácil encontrar um esconderijo. 
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A visão do templo arruinado e depredado, do altar-mor bastante demolido, do belo crucifixo 
carbonizado, das estátuas dos santos despedaçadas, lhe encheu o coração de uma profunda 
tristeza; além disso, não havia um canto oportuno para se esconder e, come se fosse guiada 
por uma voz interior, entrou numa capela lateral onde a estátua da Virgem permanecia intacta, 
decerto pelo fato que até os muçulmanos mais fanáticos respeitavam a mãe de Jesus. Quando 
percebeu que também o gigantesco Hamidye havia entrado na igreja, se dispôs a aceitar o 
martírio e começou a cantar, com a sua magnífica voz, o hino medieval “Veni Creator Spiritus”:

Veni, creator Spiritus 

mentes tuorum visita, 

imple superna gratia, 

quae tu creasti pectora.

O seu rosto pálido, iluminado pela luz da Lua, parecia o de uma figura angelical e até o 
hediondo assassino, por um momento, ficou hipnotizado diante de tanta beleza e suavidade. 
Mas a desorientação inicial durou apenas um minuto e o indivíduo, atraído e excitado pela 
graça da jovem, se aproximou com a arma na mão dizendo:

- Você se parece muito com uma cadela armênia, uma bela ruiva de olhos verdes com a qual 
me diverti bastante cerca de seis anos atrás. Depois de uma noite durante a qual fiz dela tudo o 
que queria, ela me suplicou para tirar a sua vida e eu a degolei com o maior prazer. Agora vou 
fazer o mesmo com você!

Taletha se deu conta que o monstro estava falando de sua irmã Lucine, basicamente a única 
jovem ruiva e de olhos verdes que vivia naquela comunidade. Com os olhos cheios de lágrimas 
olhou para o alto e continuou a cantar:

Qui diceris Paraclitus, 

altissimi donum Dei, 

fons vivus, ignis, caritas 

et spiritalis unctio.

O Hamidye, com um gesto de supremo desprezo, baixou as calças e, com uma risada sarcástica 
que mostrou seus dentes podres, berrou:

- Venha cá, minha pombinha que vou lhe dar essa delícia…
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- Você não vai dar nada de nada! - exclamou uma voz na sombra. Era Vadim segurando um 
revólver que acrescentou – E lhe garanto que não estuprará mais ninguém!

Antes que aquele ser desumano pudesse reagir, o moleque disparou dois tiros no baixo ventre 
e o Hamidye, com as partes baixas ensanguentadas se ajoelhou gemendo e chorando igual um 
bebê.

- Prepare-se par ir ao paraíso dos muçulmanos - murmurou o moço enquanto apontava a arma 
para a cabeça do desgraçado.

- Não, não! - gritou Taletha - não derrame outro sangue, por favor. O sangue chama o sangue, 
devemos perdoar quem nos proporciona tanto mal, e... tenho certeza que a minha irmã também 
perdoaria o seu carrasco.

- Tá bom, anuiu Vadim, mas vamos logo embora antes que cheguem outros soldados.

O rapaz segurou a mão da jovem e a levou até a abside da igreja onde, atrás de um painel do 
coro, havia uma estreita passagem secreta que levava fora do bairro, em outro local da cidade. 
O túnel terminava no porão de uma casa que, antigamente, abrigava um convento. Vadim 
apontou uma bela casa moderna.

- Está vendo, Taletha, aquela é a residência do cônsul dos Estados Unidos. Lá ninguém irá lhe 
importunar.

- Sim, meu precioso amigo, mas há duas praças vigiando o portão.

- Não se preocupe… deixe comigo.

- O menino se aproximou dos militares turcos, conversou um pouco, sacou do bolso um 
embrulho e o mostrou para os dois. Logo em seguida acenou para a moça e ela, temerosa, saiu 
do canto escuro e foi na direção da casa do diplomata. Os soldados embolsaram o conteúdo do 
pacote fazendo vista grossa enquanto Taletha tocou a campainha da residência do americano; 
quando se virou para agradecer e abraçar o seu pequeno salvador, Vadim já havia desaparecido 
como sombra entre as sombras daquela noite infernal.
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O cônsul, um verdadeiro cavalheiro, fez acomodar a moça e a apresentou a Mary, a sua esposa, 
que logo simpatizou com ela. 

Poucas semanas depois a família partiu para os Estados Unidos levando Taletha para a nova 
terra prometida, longe da violência desumana que, mais uma vez, havia dizimado o povo 
armênio, tão nobre e tão sofrido.

Richard Foxe

San Marino – Itália

Richardfoxe@yahoo.com

NOTA: Esse conto visa rememorar o Genocídio Armênio iniciado no final de abril de 1915 e 
que, em poucos meses, causou a morte de 1.500.000 homens, mulheres e crianças inocentes.
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O Amigo de Maria Batista1

Do ponto de vista do amor todos somos iguais, 

uma vez que o amor nos iguala ao ser amado. 

Ronilson de Sousa Lopes

Acordei com os gritos: “Ai, meu Deus! Meu Deus! Ele está morrendo, meu Jesus Amado! Acorde tia 
Maria! Acorde!” Pulei da cama. Abri a porta do quarto e me deparei com o corpo de Mik, contorcendo-se 
de dor no chão da sala, escorrendo espuma pela boca, enquanto Fernanda chorava e soluçava sobre ele. 

— O que houve? — Eu perguntei.

— Não sei! Mas precisamos levá-lo com urgência em um especialista.

Liguei para um táxi que não tardou a chegar. O motorista percebendo de cara a nossa aflição nos ajudou a 
acomodá-lo no banco traseiro do carro e dirigiu apressadamente enquanto Fernanda segurava e acariciava o 
corpo de Mik que parecia, a cada minuto em pior situação. 

— Aonde vamos, senhoritas?

— Ali, na Avenida Calama há uma clínica… 

O motorista seguiu rapidamente em direção ao centro de Porto Velho. No entanto, o lugar era distante, o 
tempo parecia longo demais enquanto a morte, para o doente, parecia bem perto. 

Dava para ver claramente que Mik sofria muito, porque seu corpo se contorcia como se estivesse com 
imensa dor. Seus olhos enchiam-se de lágrimas de tristeza e aflição ao olhar o rosto de Fernanda que o 
segurava forte entre os braços.  

Enquanto o carro percorria as ruas eu orava a Deus pedindo pela vida de Mik. Ele era um ser maravilhoso, 
vivia comigo e Fernanda há alguns anos e eu não sei se saberíamos viver sem ele. “Com certeza Deus 
vai ter misericórdia da vida dele nesse momento tão desesperador”, eu pensava enquanto acariciava com 
cuidado sua boca, sentindo sua leve respiração. 

— Meu Deus! Ele está muito mau, tia Maria. Não vai resistir…

— Acalme-se, Fernanda! Tenha fé.

— Apresse-se, motorista!

O corpo de Mik estava coberto de suor. Sua bocarra ainda escorria baba. Porém, sua respiração parecia, a 
cada segundo tão lenta como se o último sopro de vida estivesse se esvaindo. 

— É essa a clínica, senhoritas?

— Sim — disse eu. 

— Está fechada — gritou Fernanda em desespero. 

— E agora? — Perguntou o motorista.

— Vamos dar uma volta no quarteirão para ver se encontramos outra aberta. Passamos por uma segunda, 
uma terceira, uma quarta e nada — todas estavam fechadas. Olhei no relógio e fui entender, eram seis horas 
da manhã. 

Por acaso, passávamos por uma clínica e, em sua fachada havia um número de telefone celular, o qual eu 
peguei rapidamente e liguei. Do outro lado me atendeu o Doutor Rocha. 

1  Este conto foi escrito em homenagem a Maria Batista Galvão e Fernanda Galvão pelo amor e cari-
nho que sempre demonstraram aos animais. 
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Quando lhe expliquei a situação ele me respondeu prontamente: — Estou indo, me esperem aí. Não tardou 
a chegar. Abriu a clínica. Colocou o corpo de Mik em uma espécie de maca e começou a examiná-lo. 

— O que houve?

— Encontramos ele assim — disse Fernanda.

— Acho que seu amigo foi envenenado.

— Meus Deus, quem terá feito uma coisa dessas? — Exclamou!

— Deve ter sido a vizinha, ela deve ter oferecido alguma comida a ele.

— Seria muita maldade — disse o Doutor Rocha.

— Não se pode acusar as pessoas dessa maneira, Fernanda — disse eu.

— Ela tinha motivos suficientes. Nós discutimos ontem. 

— Preciso aplicar uma injeção nele — disse o Doutor preparando a seringa. 

Porém, quando Mik enxergou a injeção foi como se estivesse com um capeta no corpo, nem sei de onde 
veio tanta força, pois saltou da maca, ainda bem que o doutor o agarrou pelo meio e nos chamou para que 
ajudássemos, enquanto Mik tentava a todo custo se livrar das garras do médico.

Por fim, deu uma mordida na mão do doutor com tanta força que o sangue desceu.

— Meu Deus! O que deu nele?!

— Mik se acalme — disse Fernanda. — Ele deve estar fora de si, doutor, ele nunca agiu assim com tanta 
agressividade.

Com muito custo o doutor Rocha conseguiu acalmá-lo e aplicou a injeção.

— Meus Deus, o taxista ainda está aqui, com essa confusão toda eu até me esqueci de pagá-lo. 

— Qual o valor?

— Cem reais, senhorita. 

— Nossa, tudo isso?!

— Vocês deram alguma coisa para ele ingerir, leite, por exemplo? — Perguntava o doutor a Fernanda.

— Não.

— Ainda bem, o leite costuma fazer muito mal. Ele faz com que o veneno fique retido. — O doutor ainda 
examinava o paciente. 

O telefone tocou. Já passava das sete e meia. Era Helena, a minha patroa. 

— O que houve, Maria Batista?

— O Mik foi envenenado — falei com a voz em soluço, por algum motivo não conseguia segurar a 
emoção.

— Nossa, e como ele está? 

— Está sendo medicado, mas acho que vai ficar bem.

— Não se preocupe, cuide bem dele. 

— Pode deixar, mas amanhã eu irei trabalhar. 

— Qual o nome mesmo do paciente, disse o doutor?
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— Mik — respondeu Fernanda. 

— O amigo de vocês vai ficar bem. Vocês podem ir, mas ele terá que ficar internado por alguns dias, em 
observação. Ele ficou muito debilitado, o veneno parece ter prejudicado bastante. Vamos torcer para que 
não haja sequelas. 

Tivemos que chamar outro táxi. Assim, lá se foram mais 50 reais. 

Assim que cheguei em casa minha mãe ligou. Ficara sabendo do incidente, sabe como é nessas horas as 
notícias correm como fogo em palha. Nem me cumprimentou já foi me dizendo:

— Até que enfim teve coragem!

— Do que está falando, mamãe?

— Ora, você sabe, querida!

— Não. Definitivamente eu não estou entendendo nada. 

— Do envenenamento, boba!

— Como assim, mamãe?!

— Quero te dar os meus parabéns! Até que enfim você teve coragem de se livrar desse ordinário que vive 
aí na sua casa. 

— Ô, não mamãe! Como pode pensar uma coisa dessas, eu amo o Mik!

Fernanda que ouvia tudo, tomou o celular da minha mão e disse: — Vó, ele não morreu, ele está em uma 
clínica, internado, graças a Deus está se recuperando. 

— Bom, pelo jeito vovó Eustalina não gostou da novidade, acredita que ela bateu o telefone na minha 
cara?! — Disse Fernanda olhando para mim.

Novamente o telefone tocou, mas, dessa vez era a patroa:

— Como está seu sobrinho?

— Sobrinho?! Que sobrinho?

— O que foi envenenado!

— Ele não é meu sobrinho!

— Como não?! Você não me disse que seu sobrinho Maik foi envenenado? 

— Não. Quem foi envenenado foi o Mik. Tem o nome quase igual, por isso, a senhora talvez pensou que 
fosse ele.

— E, quem é então, esse Mik?

— Olha, é uma longa história, mas, o que eu posso te dizer…

— Meu Deus! — Interrompeu a patroa alvoroçada. — Como você pode faltar trabalho por causa de alguém 
que nem é de sua família logo quando eu mais preciso de você?

— Pode deixar que vou lhe recompensar o dia de trabalho.

— Eu espero mesmo — resmungou a velha desligando o telefone.  

Uma semana depois o doutor ligou. 

— Agora sim, podem vir buscar o Mik. 

Eu estava no trabalho. O filho da patroa fez a gentileza de ir comigo, por apenas 50 reais. Apanhamos 
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na clínica e levamos para casa. Mik ficou cheio de felicidade quando me avistou e depois ao chegar em 
casa quando pode correr para os braços de Fernanda que o esperava ansiosa, deitado no velho sofá onde 
costumava ficar acariciando a cabeça do amigo assistindo algum filme na televisão. 

— Qual o valor da clínica, titia?

— Oitocentos reais.

— Meu Deus, nós gastamos o salário do mês. 

Se não bastasse, mais tarde, o filho da patroa ligou. 

— Amanhã cedo terás que lavar o meu carro. Esse animal urinou o meu carro todo. 

Não demorou muito foi a vez de Eustalina ligar:

— Meu Deus, como você pode gastar o seu dinheiro todo, com esse ser repugnante.

— O que está dizendo, mamãe?

— Você é uma tola! Coração mole. E eu pensando que você tinha o envenenado e você dando para ele do 
bom e do melhor. 

— Mamãe, como pode ter o coração tão duro e egoísta?

— Olha aqui, Maria você não verá um real do meu dinheiro. 

A princípio Mik parecia muito fraco e debilitado. Precisou tomar ainda alguns remédios por vários dias. 
Assim, cuidamos para que ele tivesse o maior cuidado e atenção possível. Embora fraco, percebíamos que 
ele se expressava com seus olhos brilhantes e cheios de afeto o quanto estava feliz por estar de volta em 
casa e ao nosso lado.

À noite, depois do jantar, Fernanda costumava ficar enroscada com ele no sofá, como de costume, 
assistindo algum filme, eram momentos de muito afeto, assim como fazem os velhos e bons amigos, 
enquanto eu preparava para ele, sempre que possível, um lanchinho delicioso que eu sabia que ele adorava. 

Eram só mimos.  

O tempo passou. Mik se recuperou. Ficou sadio e forte. Continuamos, como sempre para que tivesse uma 
alimentação saudável e balanceada, bem como para que seus remédios para vermes e vitaminas estivessem 
sempre em dia. Agora ele já passeava e saia com as gatas sem se preocupar nem um pouco com o que nós 
duas pensávamos.

Às vezes, quando chegávamos em casa e já íamos procurá-lo no sofá, uma vez que ele não trabalhava, 
não fazia nada, de nada, ele estava farreando. Havia dias que só voltava tarde da noite ou de madrugada, 
arranhando a porta para que uma de nós fosse abrir.

Sempre esfomeado.

Três meses depois, a vizinha entrou em casa segurando-o pela cauda. Os olhos de Fernanda se 
esbugalharam e ficaram repletos de lágrimas enquanto a vizinha dizia: — Encontrei o teu gato morto e 
jogado numa vala. 

Assim se foi o nosso Mik. Deixou-nos, além da imensa saudade… algumas contas para pagar. 
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Carolina do Norte

(Um miniconto por: Tex Rocketann)

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

Era para ela a passarela.

Ela estava por aqui, parece até que foi — e foi mesmo — ontem...!

Os olhares eram para ela, inclusive os meus.

Com seu andar, em Andaraí, ela era uma unanimidade na cidade.

Não faltou um ou outro nariz vermelho, de quem esqueceu de virar a cabeça e esbarrou em 
poste. Em casa, esposas faziam questão de (ao nariz vermelho) acrescentarem um galo à cabeça 
do marido distraído — e, para isso, panela havia de sobra.

Carolina, menina, infelizmente teve que voltar para o Norte.

Não tive tempo de ladrilhar a rua, pois nem vereador eu era ainda. E as pedrinhas que eu já 
tinha não eram de brilhantes, pois eram somente as dos meus próprios rins e não serviriam.

Carolina estará desfilando em outras passarelas, longe dos meus olhos.

Depois de Carolina, não andaremos bem, seja eu mesmo ou a cidade de Andaraí. Pelo menos, 
não como tínhamos andado antes.

Os postes voltarão à função apenas de iluminar, mesmo. E as panelas serão somente para 
cozinhar, como eram antes.

Um dia talvez eu me mude para o Norte.

Sim! Pois, do jeito como as coisas andam em Andaraí, tentarei economizar o suficiente 
para financiar não apenas uma passarela para ela. O Brasil terá a sua própria metrópole 
chamada:  Carolina do Norte.

-FIM-
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Conto Infantil
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Papai, não se separe de mim

Solineide Maria de Oliveira

Esta é Marimbeta, ela tem seis anos.

Quando ela nasceu, seus pais já estavam separados. 
Por um motivo. Todo casal separa-se por algum 
motivo. Marimbeta não entendia.
Até hoje ela não entende, mas aceitou...
O que ela não aceita é a distância que seu pai criou entre eles.

Não falo da distância física, que é menos dolorida, mas 
também o é.
Falo da distância de sentimentos.

Ganhei o dia, e a noite, já que seu desenho me dava de presente, o sol, a lua e 
as estrelas. Tudo de uma vez. E até uma



 

 REVISTA BARBANTE - 67

Marimbeta foi crescendo e chegou a fase em que todas as 
crianças vão para a escola pela primeira vez.
Foi percebendo que algumas crianças, assim como ela, só eram 
apanhadas pela mãe, no final da aula.
Então ela pensou: ― Existem outras crianças iguais a mim.
Isso era consolador para ela... E ficou mais aliviada.
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Contudo, Marimbeta sempre sentia a ausência do seu pai. 
Principalmente nos dias de festa na escola, nos dias de passe-
ar aos finais de semana, nos dias em que precisava de alguma 
forcinha a mais, no dia das crianças e, muito evidente, no dia 
dos pais...
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Tudo ficou mais difícil, quando sua mãe foi morar em outra 
cidade. Seu pai, que já não aparecia muito, simplesmente 
sumiu.
Ela então sofreu muito e se perguntava:

―	 Por que ele não escrevia? Por que não telefonava?
―	 Por que ele não aparecia nas férias?

Foi quando Marimbeta teve um triste pensamento:
―	 Meu pai não gosta de mim.
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Naquele dia, ela chorou muito com o travesseiro encostado 
em seu rosto. E mesmo que os dias fossem passando, Marim-
beta ficava triste na escola e ficava triste quando algum pai  
ia  buscar a filha na Escola. E ficou muito, muitíssimo triste, 
quando sua coleguinha disse que ela era filha de chocadeira, 
porque ela não tinha pai.
Ela contou para sua mãe o que a coleguinha lhe falou.

A mamãe dela também ficou muito triste, mas não deixou 
que ela percebesse. Tentou explicar que às vezes as pessoas 
(até as coleguinhas) podem ser muito duras.

Explicou também, que o seu pai era muito desligado, mas 
que isso não queria dizer que não a amava.

ELA NÃO DESENHOU 
NADA...
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Separou então a foto mais bonita que havia guardado do pai 
de Marimbeta e colocou entre as páginas do seu diário esco-
lar. Assim, Marimbeta apresentou seu pai para sua colegui-
nha. Aproveitou o momento para contar-lhe que ele apenas 
morava em outra cidade.

Quando voltou da escola Marimbeta contou tudo para sua  
mãe e as duas se abraçaram longamente.
Marimbeta ficou mais aliviada.

E mais animada, escreveu um lindo bilhete para a mamãe:
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O coração de Marimbeta tinha altos e baixos. Tudo por causa 
daquela situação. Mas ela estava aprendendo devagar que as 
pessoas são diferentes e que a maneira que a gente gosta é 
diferente. E aprendia que muita coisa ela só poderia entender 
muito mais tarde, quando já fosse um pouquinho maior.

O que ela ainda não entendia era por que quando os pais se 
separam, às vezes, eles também se separam dos seus filhos...
Essa dúvida ela não conseguia esquecer...

?
Uma vez, Marimbeta chegou ema casa, um dia igualzinho aos 
outros, e teve uma grande e boa surpresa!

Seu pai havia telefonado. Assim, do nada. Só para falar com 
ela um pouquinho.

Então ela lhe disse: ― Estou muito feliz papai, porque mamãe 
me ama e você também!

O coração dela ficou tão, mas tão feliz, que naquele dia foi 
difícil até pegar no sono.

Então sua mãe contou três estórias para ajudar seu sono 
chegar.
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No dia seguinte, Marimbeta acordou bem cedinho, nem pre-
cisou a mamãe chamar.

Tomou banho, escovou os dentes, vestiu o uniforme, arru-
mou a lancheira. Tudinho sozinha!

Sua mãe sabia que seu coração estava feliz e resolveu escre-
ver uma carta para o pai de Marimbeta. Contando que quan-
do  ele “aparecia”, Marimbeta ficava muito mais animada.

Pediu então, que sempre fizesse surpresas iguais 
àquela. Foi uma boa tentativa, mas não mudou muita 
coisa...

Marimbeta ia crescendo assim: dias normais, dias mais ale-
gres, dias em que ficava triste, dias em que esquecia tudo e 
apenas brincava e estudava.

A vida havia de seguir, mesmo quando chegassem as festas 
do dia dos pais, mesmo quando seu pai demorasse um tem-
pão para dar sinal de vida, mesmo quando seu coração esti-
vesse bem duvidoso do amor que seu ele dizia sentir por ela.

A vida havia de seguir, porque todas as outras  coleguinhas, 
cujos pais eram separados, também sofriam das mesmas an-
siedades.
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Ela então se agarrava ao amor da mamãe, dos avós, das ti-
tias, dos priminhos e priminhas. Agarrava-se aos carinhos da 
mamãe, suas historinhas quando ia para a cama, ao seu jeito 
de ser. Agarrava-se ao carinho das amigas e amigos da ma-
mãe e à convivência dos colegas da escola.

A vida havia de tomar um rumo e Marimbeta sabia, lá no 
fundo do seu coração de menina, que isso um dia ( essa 
dúvida ) iria incomodar  menos,  mas  que  nunca  iria  dei-
xar  de  incomodar: porque  tem  coisas  que  a  gente  não  
entende,  nem  quando cresce...
E a vida havia de seguir, então ela desenhava.

Às vezes um desenho triste:
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Às vezes um desenho alegre:

Volta e meia, Marimbeta repetia a velha pergunta à sua mãe:

― Por que você e papai se separaram?

Todos os adultos (e todas as crianças) sabem que é difícil ex-
plicar muitas coisas, mas sobretudo essas coisas sobre afas-
tamentos...
Sua mãe sempre explicava do modo mais curto.

Contava que às vezes um casamento acaba quando acaba o 
amor. Que outras vezes, quando a confiança é quebrada.

Não ajudava muito tanta explicação confusa. Então ela fazia  
de conta que entendia.

E os seus desenhos a ajudavam bastante na difícil tarefa de 
crescer, sendo filha de pais separados, mas muito pior: sendo 
filha de pai que quer se separar da filha (por motivos que ela 
nunca encontrava, e talvez nunca encontrasse...)
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Era assim que ela sentia No entanto, nunca deixava a  espe-
rança desaparecer.

Continuava amando seu pai, mesmo quando ele sumia por 
muito tempo: e desenhava.

Muitas vezes, um desenho esperançoso de contato.

De vez em quando faltava um chão, uma janela aberta, uma 
cor mais alegre, quando o assunto era saudade.

Sempre faltava um sol amarelo e sorridente, uma nuvem azul 
clara, uma flor com sorriso.

Eu  também  nunca  entendi  desse  assunto  de  pai  separa-
do  da filha   ou   do   filho,   mesmo   sendo   o   Anjinho   de   
Guarda   de Marimbeta,  mas  sempre  a  ajudava  quando  sua  
angústia  era muito pesada para aquele coração de apenas 
seis anos.
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Em dias assim muito pesados eu a visitava em sonho, e brin-
cávamos muito, íamos visitar sua vovó e vovô maternos, 
seus amiguinhos da cidade onde ela nasceu, ou às vezes seus 
amiguinhos da nova cidade.

Porque a vida havia de seguir.

Uma vez ela me desenhou. A flor era maior do que 
eu! Eu adorei!

 

As orações de Marimbeta eram sempre recheadas de pedidos 
muito sérios.

Não posso contar todos, mas ela sempre pedia para que  seu 
pai não se esquecesse dela, mesmo que não ligasse, ou es-
crevesse.

Ou mesmo que não mandasse presente de aniversário. Ou, 
ainda que se esquecesse de mandar uma boneca no Natal.
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O resto ela sabia que a mamãe dava um jeito.

E sua mãe sempre teve amigos muito legais, que ajudavam 
muito.

Sabia disso porque ela sempre a ouvia falando deles com 
muito carinho. Marimbeta também gostava deles, eram aten-
ciosos e divertidos. Alguns eram sérios, mas igualmente bons 
e carinhosos com ela.

Assim, Marimbeta e eu haveríamos de seguir.

Ela, refazendo seu pedido quase triste nas suas Orações no-
turnas. Eu, a levar todas as noites para o céu aquele mesmo 
pedido. Embrulhado carinhosamente. Selado com todo  amor 
do meu coraçãozinho de Anjo da Guarda.

Para minha Missão de Anjo da Guarda a hora daquele pedido 
nunca esquecido por ela, enchia o meu coração de tristeza.

Ao mesmo tempo de alegria. Porque apesar de tudo, ela  ama-
va muito aquela criatura que desaparecia tanto, sem saber 



 

 REVISTA BARBANTE - 79

que estava perdendo momentos de aprender sobre valiosas 
lições de companheirismo, de lealdade e de amor.

Levava comigo para o céu, embrulhado com muito carinho e 
cuidado, aquele tão sincero pedido:
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Crônicas
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Desde 
Buenos 

Aires
araceli otamendi

DOS OBRAS DE JORGE ALIAGA CACHO

Araceli Otamendi

Desde Buenos Aires

SECRETO DE DESAMOR

 

Secreto de desamor (Rentería Editores), novela del escritor peruano Jorge Aliaga Cacho indaga en las relaciones 
entre hombres y mujeres, a través de un viaje por distintos pueblos del Perú.

El viaje que el  narrador describe es una serie de aventuras que tiene con distintos personajes femeninos: 
Dorada, Gladys, Milagros y también un viaje por la geografía peruana. Lugares remotos, en la selva, en 
pueblitos.  El narrador se  sorprende por las referencias que hacen distintos personajes que va encontrando 
en el camino a  pueblos donde a veces las calles no tienen nombre, donde encuentra que las  gallinas cruzan 
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por la ruta y el ómnibus donde viaja no las pisa sino que reaparecen seguidas por los pollitos por el otro lado 
del camino, donde se venden pájaros multicolores en una plaza, y muchas otras que  describen lugares que un 
turista común tal vez no vea. Son situaciones que podrían ser tributarias del realismo mágico y que aún hoy 
existen cuando se incursiona un poco más allá, no mucho, de las ciudades en América.

Los personajes femeninos anhelan un cambio, el mito de encontrarse con un “gringo” que las lleve a otro 
país, a otra vida.  A la mirada del narrador no se le escapa que tal vez una profesional, contadora, que ejerce 
su profesión en el país de origen, cambiará de dependencia, para lavar platos en un restaurant o trabajando en 
una casa, en un país del “primer mundo”.

Para estos personajes femeninos que han sufrido maltratos a manos de sus padres, maridos, parejas, amantes, 
la solución proviene del “afuera”, del otro “gringo” que las llevará a un nuevo paraíso donde habitarán más 
seguras, podrán comprar una casa y un “carro”.

El narrador personaje escucha a estas mujeres, se enreda con ellas aunque sin comprometerse sentimentalmente. 
Cada mujer que se le va presentando es una nueva oportunidad para desplegar sus dotes seductoras. Estas 
pueden  ser de escucha, como en el caso de Gladys, una peluquera que encuentra en un pueblo y que él anima 
a que le cuente sus secretos.

El narrador no está exento de correr peligros encontrándose con personajes misteriosos, mujeres como Milagros 
con quien vive una inquietante situación de amenaza real o imaginaria.

La novela es una metáfora muy bien narrada de la condición femenina en muchos lugares del mundo, no sólo 
en América Latina, de los mitos que todavía sostienen algunas  mujeres acerca de los hombres y de algunos 
hombres acerca de las mujeres.

MUFIDA, LA ANGOLESA
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Mufida, la angolesa (Ediciones Altazor), libro del escritor peruano Jorge Aliaga Cacho, incluye siete cuentos 
uno de los cuales le da el título. Varios son los temas que atraviesan el libro en las historias de sus protagonis-
tas: la realidad social y política del Perú, la emigración hacia Europa y la vuelta al país de origen, la violencia 
política, los prejuicios raciales y sociales, las relaciones entre hombres y mujeres. En cada uno de los cuentos 
hay una condensación de alguno de estos temas. 

En el caso del cuento La poza encantada, se trata de una leyenda que transcurre en un pueblo de pescadores, 
la de una ninfa que atrae a los hombres del lugar para llevarlos hacia la muerte. El retorno, es la historia de un 
personaje peruano, Alcides, que emigra a Europa junto con una estudiante de español, Leanne. La historia de 
amor de estos dos personajes quedará registrada en la memoria de Alcides, un amor que tal vez hubiera nece-
sitado más palabras para expresarse. Los chicos de Montevideo narra la historia de Julián que siempre había 
querido ser trapecista, ya que los trapecistas burlan la fatalidad, se mofan de la vida que para muchos es una 
tragedia humana. Este cuento remite a la época de los cines de barrio, las travesuras. Vale la pena leer el libro, 
cada uno de los cuentos y encontrarse con estas historias, donde el narrador parecería haberse situado en un 
lugar equidistante, ni demasiado cerca ni demasiado lejos de los personajes, dado a los lectores la posibilidad 
de una lectura activa.

Jorge Aliaga Cacho (1951) nació en los Barrios Altos de Lima. En 1973 representó a la juventud peruana 
en el X Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes realizado en Berlín. Posteriormente estudió en las 
universidades de Glasgow, ST. Andrews y Edimburgo. Aliaga es sociólogo, educador e hispanista, ha escrito 
ensayos para revistas y periódicos británicos. Interesado en la política y en los quehaceres sociales, incursiona 
con esta novela en la ficción.

Ha publicado además: La Casa de la Magdalena, una historia de la casa de Simón Bolívar en Lima, tres 
ensayos sobre Latinoamérica y Terrorism in Perú, un relato de la guerra entre el gobierno del Perú y la 
organización insurgente Sendero Luminoso. Asimismo, ha traducido el ensayo El Destino de Norte América, 
de José Carlos Mariátegui, al inglés. Fue catedrático en el Telford College y el West Lothian College. En 2008 
publicó la novela Secreto de desamor.

Aliaga es Máster en Sociología y Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Glasgow. También hizo 
estudios de postgrado en la Universidad de St. Andrews donde estudió Literatura del Río de la Plata y el En-
sayo Latinoamericano. En 1981 se autoexilió en el Reino Unido. Ahí desarrolló todo tipo de trabajos, desde 
modelo de arte hasta traductor e intérprete.

Enseñó el idioma español en Whithburn Academy, Deans Community High School y en el George Heriot´s 
School. Actualmente trabaja como consultor en la Spanish Language Consultancy.

Jorge Aliaga Cacho reside entre Escocia y Perú.

(c) Araceli Otamendi - Archivos del Sur 
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Noosfera
ÍTALO DE MELO RAMALHO

#12

lê-se no prontuário 

midiático:

pandemia

subnotifica 

democracia representativa

república respira

com ajuda de parlamentares

artificiais

república respira

com parlamentares
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paraísos artificiais

república respira

com  parlamentares  artificiais

paraísos fiscais

(Do livro um dia para cada abril, 2021)
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Astrolabio

Márcia Batista Ramos

Uma breve aproximação ao acreano mais popular do Brasil:

J.G. de Araújo Jorge

Por: Márcia Batista Ramos- escritora

Ainda guardo uns versos na memória.

Na adolescência eu lia e relia ao poeta acreano J.G. de Araújo Jorge (1914-1987), enquanto sonhava os meus 
doze anos. Eu gostava das suas trovas1 e ainda não sabia que Fernando Pessoa considerava que “a trova é o 
vaso de flores que o povo põe à janela de sua alma.” Mas eu deixava o poeta do povo, colocar um vaso de 
flores na janela da minha alma de menina:

“Rosas tolas, tão vaidosas, \que em belas hastes vicejam...\Vem, amor, olha estas rosas, \quero que as rosas te 
vejam! ” 

Considerado o poeta do povo, José Guilherme de Araújo Jorge, escreveu trinta e seis livros de poesia e foi 
recordista de vendagens de livros no Brasil, foi um dos poetas mais lidos no extenso território da nossa nação, 
por muitos anos. Além do mais, foi o único poeta brasileiro que vendeu mais de um milhão de livros. Também 
publicou um romance, 2 LPs, escreveu várias músicas que foram gravadas por Orlando Silva, Nana Caymmi, 
Carlos Galhardo, Silvio Caldas, entre outros.

Formado em Direito no Rio de Janeiro. Em Coimbra recebeu o título de “ estudante honorário” e fez Curso 

1  Trova é um poema autônomo de quatro versos em redondilha maior. A definição de trova que foi adota-
da como definitiva, segundo Luiz Otávio, é “Composição poética de quatro versos de sete sílabas cada um, 
rimando pelo menos o segundo com o quarto verso.
É criação literária popular, que fala mais diretamente ao coração do povo. É através da Trova que o povo 
toma contato com a poesia e sente a sua força. Por isso mesmo, a Trova e o Trovador são imortais. ”
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de Extensão Cultural na Universidade de Berlim. Teve uma exitosa carreira radiofônica e parlamentaria. Ele 
foi poeta, romancista, cronista, trovador, compositor, professor, publicitário e político brasileiro.

J. G. de Araújo Jorge o poeta do seu povo, era romântico e socialista, escrevia para a massa proletária dos 
“homens tristes” (da qual ele sempre falava), para o verdadeiro Brasil operário, ou seja, para ás maiorias. Foi 
um dos poucos poetas que conseguiu interpretar seu tempo e viu sua mensagem cumprir sua missão: chegar 
ao destinatário e permanecer na memória e no coração do povo.

Ainda que o poeta tinha preferência pela poesia social e política, os seus leitores preferiam sua poesia romântica, 
que algumas vezes era dramática, mas que é bastante sensorial, que tem raízes profundas na realidade.

Então, o poeta conseguia emocionar, porque traduzia os desejos, angústias e esperanças dos leitores, e, ao 
mesmo tempo, indicava caminhos a seguir, rumos a tomar pois, fez-se intérprete das reivindicações de sua 
época.

 São muitas qualidades que se somaram a outras características de sua poesia como: ser bastante verbalizada, 
acessível, espacial e simplificada motivo pelo qual é fácil compreender a sua poética. Em 1952 o poeta escreveu:

“O diabo é que não sou complicado / sempre sei o que sinto, o que quero, / pelo menos no momento que passa. 
// Por isso não tenho dificuldade em meu verso, / na verdade, não tenho nenhum trabalho, / ele vem e me diz: 
aqui estou! / Pois bem: que cante! ” (“Harpa Submersa”)

Rogel Samuel2 em seu estudo sobre a poética de Araújo Jorge, registra que: No seu “Canto Banal”, ele diz:

“Não te quero dizer palavras difíceis e deformantes / nem inventar imagens que embelezam talvez / mas que 
não reconheces. // Não tocarei música para os teus ouvidos / nem criarei poesia para a tua imaginação, / nem 
nada esculpirei que já não esteja em ti... // nesse instante serei banal, / não respeitarei nem mesmo o silêncio, 
/ nada que nos eleve além do plano em que estamos, / não serás estrela, não serás a nuvem, não serás a flor... 
// Quando chegares, e eu tomar teu corpo em meus braços nervosos, te direi apenas: / - meu amor! ” (“Harpa 
Submersa” 1952).

O poeta cantava a vida, o amor, a saudade, com a naturalidade que só é possível para quem vive a poesia 
cotidianamente, e no seu caso, ele vivia a poesia do homem de a pé, já que ele refletia a sua ideologia socialista 
a través da sua obra lírica; ficando famoso como Poeta do Povo e da Mocidade, precisamente, pela mensagem 
socialista da sua obra poética.  

J. G. de Araújo Jorge, que se dirigia à massa proletária, ele escreveu um livro que se chama “O poeta na praça” 
(1981), isso porquê, para ele os meios intelectualmente elitistas, simplesmente, não lhe interessavam, para ele 
era importante chegar até as maiorias. Pois, o poeta acreditava que toda poesia é uma política, no entendido 
de arte de mudar o mundo. Já que no mundo grego a “arte da polis”. A consciência comunicativa vigorava 
na polis grega, entre os homens livres. Mas a poesia só manifesta “arte” na medida em que está a serviço da 
“polis”. O mundo poético é o mundo da sociedade. A poesia, tal como Araújo Jorge a praticou, resume uma 
grande força política em prol do desenvolvimento espiritual dos povos.

Por isso os seus versos não eram trabalhados com o esmero e o cuidado de um ourives, mergulhando na 
erudição, pelo contrário, fluíam naturalmente da pluma do poeta que escreveu: “Eu faço versos assim \ como 
quem respira ou canta\ a poesia nasce em mim\ como do chão nasce uma planta.\\ E como por ventura\ minha 
dor\ se vai embora\ pois essas cantigas que canto\ são feitas \ como quem chora. ”

A dicotomia vida e morte, é em si mesma, uma preocupação existencial intrínseca a todo o ser humano, que 
em algum momento de sua existência se questiona, buscando uma resposta para a existência humana tão 
efêmera, mas Araújo Jorge é quem dá a resposta em forma de verso ao homem simples, afastados da erudição 
que buscam as mesmas respostas que o intelectual, porque o ser humano, independentemente da sua condição 
social é um só, e suas interrogantes em algum momento convergem a um mesmo ponto, e o poeta sabe, então, 
escreve:

 “A Vida, - mistério vão \sombra agora, depois luz, \- estranho traço de união \ligando um berço... a uma cruz! 
\\Vive a vida bem vivida \e ao mais, esquece e releva, \que a gente leva da vida \a vida que a gente leva... \
2  Blocos Online: https://almaacreana.blogspot.com/2014/05/em-busca-da-poetica-de-j-g-de-araujo.html
ROGEL SAMUEL é doutor em Letras e professor aposentado da Pós-Graduação da UFRJ. Poeta, romancista, 
cronista, jornalista.
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Ah, mãos tão frágeis, parece\pedir arrimo e guarida...\E, entretanto, se quisessem\guiariam minha vida... \\Por 
duas Marias erra\meu viver de déu em déu: \- a que me perde, na terra, \- a que me salva, no céu. ”

Historicamente só Castro Alves e Augusto dos Anjos conseguiram no Brasil, popularidade igual à conquistada 
por esse grande acreano, motivo de orgulho para ele próprio e para os alheios, mas cabe aqui recordar que J.G. 
de Araújo Jorge confessou, numa trova:

“Minha maior alegria \minha glória humilde e nua \é ver a minha poesia \fazer ciranda na rua.»

Araújo Jorge reconhecia que o poder criativo da poesia permite que o poeta seja o criador, motivo pelo qual 
o poeta dizia que: “A poesia é a vida acontecendo no poeta. Afinal o que é o poético senão o poeta? A vida é 
apenas barro. Tu serás ou não, Deus. ”3

J.G.de Araújo Jorge fez ênfase a todos os sentimentos que os humanos experimentamos durante a existência, 
entre eles as saudades, esse sentimento, que para nós brasileiros, é uma das principais heranças da cultura 
portuguesa, Eduardo Lourenço no seu Labirinto da Saudade diz que a saudade antes de ser pensada foi cantada. 
Tal vez, o escritor lusitano tenha razão. E como saudades nós aprendemos a sentir e nos demais idiomas não 
conseguem traduzir com exatidão, já que a saudade não se pode perceber nem definir, mas apenas viver, 
experiênciar. 

Mas, só quem viveu as saudades pode se identificar profundamente com os versos do poeta 

- “Quem espera desespera…” \- “Quem espera, sempre alcança...” \Ah, meu amor, quem me dera \esperar 
tendo esperança! \\Definir a eternidade \é fácil, já a defini: \é o instante de saudade \e eu vivo longe de ti. 
\\”Matar saudades”, querida \é uma expressão, simplesmente, \pois, em verdade, na vida, \saudade é que 
mata a gente \\Vi teu retrato, - revivo \um velho amor que foi meu... \A saudade é um negativo \da foto que se 
perdeu... \\Saudade, - estranha ilusão, \que a solidão recompensa, \presença no coração \maior que a própria 
presença... \\Quando estás longe, querida, \na minha angústia sem fim, \saudade é o nome da vida \que morre 
dentro de mim... \\A saudade, intimamente, \devagarzinho nos rói; \é uma emoção diferente, \como uma dor 
que não dói.

Assim, o poeta J. G. de Araújo Jorge desenvolveu a ciência do coração, já que ele foi um sábio dos sentimentos, 
que soube revelar, por meio da sua pluma, suas descobertas, construindo o seu mundo com emoções. Ao 
mesmo tempo que decifrava o coração do outro. Dos outros: do povo.

3  As informações foram compiladas dos livros “Concerto a 4 Mãos” 2° edição, página 173, e “Os Mais Belos 
Sonetos que o Amor Inspirou” volume II, 1° edição 1966, página 352.
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Altamiro Fernandes da Cruz; Oficial PMQOR; Bacharel em Direito; Membro Efetivo 
Curricular Grau Ouro, Cadeira nº 04 da ALJGR – Academia de Letras João Guimarães 
Rosa; Membro Correspondente da ALTO – Academia de Letras de Teófilo Otoni-MG; 
Membro do IHGM – Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri – Cadeira nº 10; 
Detentor do Título de Honra ao Mérito pela Câmara Municipal de Belo Horizonte – MG 
pelo Relevante Alcance Social e Cultural dos belo-horizontinos!

O SAFARI

Estou assentado à mesa, tendo à minha frente o meu computador. Pretendia dar término a um trabalho. 
De repente, algo aguça a minha atenção. Era uma pequena aranha – com um mísero 1 cm de tamanho, se tanto 
– que passeava. Passeava? Não! Ela estava num safari em busca do seu jantar.

Parei a minha atividade. Queria ver o desenrolar dos acontecimentos. Será que a minúscula aranha 
conseguiria êxito em sua caçada ao jantar ou, quiçá – devido à louca “Cão Demia” (Pandemia do Cão.) – iria 
“pedi-lo em delivery”? Elucubrei!

A minha nua parede não estava despida. Nela pululavam as vidas da predadora aranha e das suas 
prováveis presas. Devido às desproporcionais medidas entre mim e a aranha, deduzi que a parede da sala teria 
para ela as dimensões do Deserto de Saara onde eu, o predador, seria o Homem-Aranha em busca do jantar. E 
minhas elucubrações fizeram-me sentir uma tremenda sede sob o causticante e inclemente sol do “deserto” – 
sacio-a! A aranha não sentia sede nem o calor do sol, mesmo porque o seu sol era uma lâmpada de gás neon 
– fria, sem a escaldante quentura do astro-rei!

Em dado momento, constato que algo de novo acontece. Vejo que as suas minúsculas anteninhas se 
movem frenéticas. Esparjo o meu campo de visão pelo Saara e noto o que a aranha via no “Deserto Parede” 
– palco do seu Safari: Era uma minúscula mariposa de cor cinza-claro com manchas cinza mais escuro. Era 
minúscula para o eu ficto Homem-Aranha e enorme para a real e faminta aranhinha. 

Aguço a minha visão e pressinto a estratégia de caça empreendida pela aranhinha. Confesso: - Tive um 
tremendo dó da pequena mariposa, mas não podia e nem queria intervir nas leis da sapiente Mãe Natureza. 
Diferentemente dos tidos racionais, os irracionais matam para sobreviver – mas, nunca pelo mórbido prazer de 
matar. Os tidos irracionais agem com mais racionalidade que os “racionais”. Lamenta-se que o homem não 
aja com a racionalidade atribuída aos irracionais. O mundo seria bem melhor se os racionais usassem – nas 
suas destrutivas ações – a “irracionalidade” dos tidos animais.

Mas, deixemos de papo. Quero ver a mariposa (Não sou sádico – devo repetir!) nos palpos-da-aranha. A 
minha caçadora se aproxima da presa. E lá vai ela, pé ante pé (Ops! Patinhas ante patinhas, tá?) se esgueirando, 
andando de lado – como um caranguejo – e, num átimo de segundo, dá o seu fulminante e fatal ataque. A 
mariposa, como onívoro, já era. Agora, era o saboroso jantar da – até então – esfaimada predadora aranhinha!

Aplaudo e rio (Por favor, não sou um sádico – entendam!) da aranhinha que, no momento, está levando 
a sua presa para o oásis do seu Saara. Agora – e livre do meu curioso olhar – descansa para saciar a sua fome 
ao degustar uma deliciosa (Hummmm!) Mariposa ao molho pardo!

                                            ************* 
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HOMEM-VIDA1

Carlos Alexandre N. Aragão2

Simples! Para vivermos não precisamos de muito, apenas de um toque de simplicidade capaz de unir 
homens, mulheres, crianças, adultos, jovens em uma só harmonia. É nesse harmonioso aconchego que Pedro, 
ávido agricultor, semeia a semente da humildade.

Talvez, caro/a leitor/a, você possa imaginar que essa semente seja utópica, mas as mãos calejadas 
da labuta diária traduzem a caminhada árdua de um jovem que se tornou um ancião de 110 anos, guardião de 
memórias.

Quando criança, via seus pais na lida do campo e assim foi crescendo, esperançando seus dias à 
medida que a flor do algodão brotava. Este era o produto agrícola que trazia o sustento para a sua casa.

O branqueamento da plantação se misturava com a negritude do homem-herói, mostrando como a 
diversidade das cores torna os dias ainda mais coloridos e desconstruindo a ideia de que a cor preta é algo 
negativo; pelo contrário, o preto é a cor que realça a cor clara. Isso Pedro sabe como ninguém.

Ele sempre foi atento aos seus, pois constituiu família com a senhora Lili, e viveram alguns anos, mas 
tão breve a partida de sua companheira o deixou ao lado de seus filhos, fruto do entrelaçamento de dois jovens 
que desafiaram a vida e se uniram regados ao amor.

O amor, leitor/a, é a mola mestra da nossa trajetória; sem ele somos nau sem bússola, chapéu sem 
cabeça, pele sem carne, escritor sem leitor.

A força do amor rompeu pedras grotescas na caminhada de Pedro, seu coração pulsava lentamente, 
seu cavalheirismo conquistava qualquer pessoa que o conhecesse, sempre atencioso e honesto. É assim que 
esse ser humano será sempre lembrado.

Ah, não podia encerrar sem dizer que desde sempre ficou/ficará lembrado como posse de sua amada 
porque todos passaram a conhecê-lo como Pedro de Lili. Acredito que para ele era uma grande honra ter o seu 
nome atrelado ao dela. O homem-vida partiu às vésperas de completar 111 anos.

1  O texto faz parte do livro de crônica “Entrelaçados” do autor que será publicado futuramente.
2  Professor da rede estadual de Sergipe e da Faculdade Pio Décimo de Canindé de São Francisco (FAPIDE), 
membro da Academia Gloriense de Letras, coordenador dos projetos “A Poesia Indo à Escola”, “De Mãos 
dadas com a Poesia”, “Sarau no Coreto”, “Plêiade Cavalo-do-Cão”, doutorando e mestre em Letras UFS.
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O Dia dos Pais

Cassia Caryne  - 08/08/2021

Era uma vez, num tempo distante, quando as pessoas moravam ainda nas fazendas e sítios nas 
montanhas de Minas Gerais, dona Rita recebeu a visita de uma vizinha sua, pobrezinha e sem 
estudo.  Estudar, naquela época, era para gente abastada e, ainda por cima, para os homens. As 
mulheres tinham de ser boas nas prendas domésticas, nada mais que isso. 

O dia era de um agosto fumarento, na seca bendita, que na verdade nada mais é do que a 
gestação da primavera. A natureza ajudava como podia com os ipês amarelos e roxos, a fim de 
colorir um pouco a paisagem poeirenta. Samena vinha com os filhos, João e Vicente, pulando a 
sua frente, empolgados com o encontro com Bentinho, filho dos visitados. Mas ao aproximarem 
da porta, os meninos se aquietavam, e sentavam no chão, ao lado do banco da mãe. Bentinho 
escutou a conversa das vizinhas e veio ver os amigos. Ficou por ali, a princípio,  vendo a mãe 
fazer a galinha para o almoço. 

Dona Rita falou à Samena que naquele dia se comemorava o dia dos pais e perguntou se ela 
estava se lembrando. Samena pensou um pouco e na sua simplicidade, respondeu:

- Uai, então Deus há de abençoá nossos fio, porque esse é o maior presente pros pai.

Bentinho não entendeu a resposta de Samena na época. Só quando foi pai, percebeu 
a profundidade e sabedoria de dona Filomema, cujo nome os mineiros abreviam tudo e a 
chamavam de Samena.

(Dedico ao meu amigo Desembargador Dr. Pedro Bernardes de Oliveira, quem inspirou-me 
essa crônica).
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PAIXÃO DOENTIA

por Dolce Vita

Talvez eu quisesse apenas entender quem era ele. Quando me dei conta, Antonio me aprisionara 
numa espécie de labirinto. Havia uma intensidade perturbadora no brilho de seus pequenos 
olhos: ora atentos, ora ausentes. A atenção flutuante emprestava um ar inatingível ao homem 
que me atraíra como nenhum outro. Na primeira vez em que o vi, o tempo passara rápido 
demais. E em todas as outras, ao longo dos anos, eu viveria numa montanha-russa impulsionada 
pelos altos e baixos de seu humor volátil.

Apesar de rendida por um profundo fascínio, desde o início soube que ele não me faria bem 
algum. Esta consciência revelaria não apenas o poder que Antonio exerceria em minha vida, 
mas, sobretudo colocaria em relevo a minha loucura. O que era mais obscuro em mim seria 
exposto de tal forma que só me restaria aceitar a verdade: com a minha permissão, Antonio me 
destruiria. 

Da mulher que eu fui, pouco ou quase nada permaneceu. E uma outra ocupou o meu lugar: 
aquela estranha do outro lado do espelho.
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O que é uma ensino-educação de qualidade?

Estudando com um dos meus netos percebi que havia uma questão no roteiro de estudos 
que poderia ser incluída na avaliação: o que é um ensino de qualidade? Então, perguntei ao 
meu neto Lucca, que me respondeu: é aquele em que os professores ensinam e os alunos 
aprendem.  Fiquei satisfeita com a resposta, pois não era esse o conteúdo dos apontamentos.

Observei que no livro didático, ora tinha a expressão “ensino” e ora “educação”, então 
resolvi fazer outra pergunta: - Lucca, e o que é uma educação de qualidade? Ele respondeu: “ah, 
vó, aí é mais do que só o que se aprende na escola, pois a gente aprende quando viaja, assiste 
filmes, quando ler e faz pesquisas e os pais também nos ensinam várias coisas. A educação é 
mais complexa ou completa, sei lá”. 

Pois bem, nem preciso dizer que fiquei, na condição de avó, e de professora, feliz e 
orgulhosa, porém, reconhecendo que essa não é a realidade de muitas outras crianças na idade 
do Lucca (oito anos), que teve oportunidade de frequentar boas escolas e convive em um 
ambiente familiar que o propicia à curiosidade, ingrediente natural do processo de construção 
do saber. 

Tenho acompanhado as discussões, por vezes polêmicas, sobre esse tempo em que 
as aulas foram suspensas, em parcela significativa das escolas; noutras, o ensino remoto foi 
utilizado durante todo o ano de 2020 e já nesta metade de 2021, de forma hibrida, com o 
sistema presencial. 

Contudo, muitos alunos não tiveram a oportunidade de continuar no processo de 
escolarização, por vários motivos, dentre outros, pela falta de acesso à tecnologia (computadores, 
telefone e rede de internet), assim como, pelas dificuldades das famílias em ajudar os filhos 
com as tarefas escolares, seja por falta de formação escolar ou dificuldades metodológicas, 
assim ter disciplina.

A realidade é que, independentemente de quem frequentou aulas semipresenciais, ou 
remotas, e aqueles que, infelizmente, não tiveram como continuar no processo educacional 
formal, todos foram impactados no processo de aprendizagem.

Há um conjunto de fatores, entre outros, o fato de muitos professores não estarem 
preparados para contribuir com um ensino de qualidade, em novas bases, posto não terem 
aprendido a ensinar em contextos de rápidos avanços e mudanças, notadamente as tecnológicas 
e sociais. 

Da mesma forma, os alunos não estão sendo orientados por um sistema educativo para 
que atuem como protagonista do seu processo de aprendizagem.  

Neste contexto, algumas lições devem ser aprendidas, mostrando que o sistema 
educacional brasileiro precisa avançar na perspectiva de acompanhar às mudanças contextuais 
de uma sociedade do conhecimento, a qual requer muito mais do que apenas tecnologia, mas, 
também, metodologias inovadoras no processo de aprender a aprender e de ensinar a aprender.  

É importante, também, que as Instituições de Ensino Superior que formam profissionais 
para a educação, reconheçam que não podem restringir seus currículos às teorias e métodos 
pedagógicos do século passado e, sim, precisam adequar-se ao tempo das rápidas e imprevisíveis 
transformações sociais.  
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Por fim, a sociedade deve compreender que a educação é uma ação coletiva, portanto, é da 
responsabilidade de todos e os resultados da produção do saber se refletem no desenvolvimento 
socioeconômico de um país.  

Tenho esperança de que possamos ainda aprender com os sucessivos erros que, 
historicamente, o Brasil tem cometido quando o assunto é educação com qualidade social.

Iêda Chaves Freitas

15.08.2021.
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Cemitério de esperança 

Por pouco eu não tenho um encontro com a loucura, meus sentimentos são um 
cemitério de esperança, e nada mais mortal que as flores da desilusão. Seu aroma 
tóxico sufoca o amor que tenta sobreviver, impede a respiração sem máscaras e 
bloqueia o cheiro da felicidade. 

Mas o ar contaminado pelo orgulho também não ventila esperança, de qualquer 
forma, a corrente está com o elo partido. E, uma rajada de omissão é previsão de 
tortura. Sabe, o amor não conquista tudo. Não posso ler a mente do outro, mesmo 
que tentasse não adiantaria. 

Estaria manipulando os sentimentos, condição negada ao homem. É impossível 
controlar tudo, dar uma vantagem é tudo o que resta. Ser forte é um fardo muito 
pesado para suportar, e não tenho estrutura para pesos extras. Tive o coração 
despedaçado uma vez, e de lá pra cá, uma enchente de lágrimas deságua tamanha 
agonia. 

Nunca soube aproveitar a alegria sem experimentar a tristeza. E o que mais apavora-
me são as decisões práticas, elas são um desastre. Uma hora será necessário puxar 
as rédeas do destino e frear o amor. Por enquanto, estou afrouxando os laços, sem 
o nó de marinheiro.

Jaciara Santos Souza Dias
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Todas as Terças

Acordou, e assim que abriu os olhos fez a primeira pergunta que sempre se fazia: que dia é 
hoje? Terça-feira. Repassou mentalmente a rotina das terças. Só depois de fazer aquilo podia 
se levantar, coisa de gente metódica, apegada à ordem. E na ordem das terças seguiu o ritual: 
tomou o remédio, esperou um tempo, engoliu um café rápido, foi caminhar. Voltou pra casa, 
regou o jardim, lavou a roupa, limpou os vidros. Preparou o almoço obedecendo ao cardápio 
das terças:  arroz com espinafre, picadinho de carne, feijão estrelado, salada de cenouras com 
tomate. Sobremesa de banana com canela...

Após o almoço, organizou a cozinha, se aprontou para ir ao centro da cidade. Todas as terças 
ia às flores, comprava um vasinho de crisântemo amarelo para o túmulo do marido, combinado 
que tinham feito antes de ele partir para o plano espiritual, cinco anos atrás.    

Na volta do cemitério, passou no Lar dos Velhinhos. Tinha ali um trabalho voluntário, por 
duas horas. Conversou, leu orações, deixou uns trocados para os biscoitos e saiu. Foi à casa da 
pamonha na Rua Marechal Gondin. Às terças, era dia de comer pamonha quente com queijo, 
servida na palha. Dava-se sempre ao merecimento desse prazer. 

Entrou no supermercado, levou macarrão.  O namorado vinha para jantar.   Edmar era plantonista 
noturno na casa funerária, com folgas às terças, dia em que aparecia às oito para a massa e o 
vinho. Apressou-se.  Não se dava com atrasos. Qualquer quebra de horário era sinônimo de 
atropelo. Tinha que ser uma coisa encarreirando com outra, senão se atrapalhava todinha. 

Entrou em casa, tomou um banho, lavou e secou os cabelos, retirou o esmalte de todos os dias. 
As terças eram também dia de renovar o vermelho-cereja do pé e mão. Edmar gostava, ela 
atendia aos gostos dele. A roupa da noite estava no cabide. Já deixava tudo assim, separadinho, 
para facilitar na hora de se vestir. Tudo era mais fácil quando se tinha já uma ordem pré-
estabelecida.

Às oito, o jantar na mesa. Olhou o relógio e se aborreceu. Edmar estava atrasado. Ia ter que 
chamar a atenção do rapaz. Ele sabia como ela gostava de tudo no lugar, na hora certa. Esperou 
por dez minutos e nada do namorado! Pegou o telefone e assim que ele atendeu ela disparou 
com visível irritação na voz: “Cê tá atrasado! Onde é que cê tá?”. A resposta veio calma, 
serena. “Na funerária, meu bem! Hoje é segunda...”.

Contam que depois desse episódio, ela nunca mais foi a mesma... Passava o dia inteiro, 
conferindo metodicamente de hora em hora o calendário.

Marina Alves

Lagoa da Prata- MG
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PSICANÁLISE COM BOLO DE CHOCOLATE

Uma vez, quando eu tinha 25 anos, comecei a fazer psicanálise. Fui mais por curiosidade. Na verdade, não havia 
nada na minha vida que me preocupasse tanto que tivesse que pedir ajuda a um profissional… No entanto, lá fui eu! 
Cheguei até a deitar no divã (como nos filmes). Mas não conseguia me abrir completamente. 
Devo ter ficado uns 3 meses? Quase isso. E um dia o psiquiatra me disse: “Olha, sendo honesto, acho que você 
no momento não precisa de psicanálise. Todos nós temos nossa vida como um bolo, toda repartida em fatias. 
Você consegue agora separar e definir essas fatias muito bem.”

Fiquei a pensar sempre nas fatias desse bolo, e se esse psiquiatra seria realmente bom ao me dispensar e me 
deixar na mão um bolo (seria de chocolate?) – cheio de fatias…

Aqui nos Estados Unidos estava passando por uma fase difícil com minha filha adolescente.  Um dia discutindo 
com ela chutei a porta do banheiro e abri um buraco. Meu marido me aconselhou que antes que eu destruísse a 
nossa casa, tentasse marcar uma consulta no meu médico, talvez para pedir um calmantezinho…(risos).  Antes 
eu já havia quebrado alguns pratos. Depois de uma boa conversa meu médico encaminhou-me para uma 
Psicóloga.

Lá estava eu novamente deitada no divã, falando do meu bolo de chocolate…

Só que desta vez ele não era tão gostoso… Mergulhei em muitas profundas reflexões, voltando ao tempo de 
criança, e percebi muitas coisas, certas reações que eu tinha até hoje, que foram marcadas pela minha infância. 
Também, isso não é novidade alguma, pensando bem, quem não tem?

O gostoso dessa psicanálise é que eu fiquei muito amiga da médica. Dizem que não se pode ter amizade com 
o seu Psicólogo, mas eu dava-lhe abraços calorosos na minha chegada, as vezes trazia pão que fazia em casa e 
até brigadeiro (eu sou Brasileira!).  Consegui ficar 1 ano… e saí novamente com algumas das minhas fatias… 
Desta vez quem sabe, o glacê do bolo estava mais firme… o recheio mais bem distribuído.

Mas percebi que eu levaria essas minhas fatias pela vida toda…porque por mais que 
soubesse separá-las, sempre iria me deparar com momentos em que elas novamente 
se juntariam em um não tão delicioso bolo inteiro onde eu teria que engolir. 
Descobri que eu não servia para deitar em divã, nem para repartir bolo de chocolate e que não conseguia dizer 
coisas que estavam muito dentro de mim.

Descobri hoje na minha própria análise que tento administrar a vida entrando nela de cara.  Já pensei tantas 
coisas nos anos em que eu era mais jovem: “quero emagrecer”, “quero ganhar dinheiro”, “quero viajar”, 
“quero trocar meu carro”, “quero ter um filho”… E a vida passou, e eu consegui administrar quase tudo, 
batendo a cabeça e aprendendo.

Embora muitas vezes eu não goste das mudanças do meu rosto, ou as que vejo no meu corpo, eu gosto muito, 
mas muito mesmo dessa nova percepção deste meu mundo, deste amadurecimento nessa minha fase.

Sinto-me como uma adolescente ainda, maravilhada com tudo! Os números que se somam na minha existência, 
já não são poucos, mas por dentro eu não sou nada mais e nada menos do que uma deslumbrada com a vida!

Mary Fioratti
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ENTRANDO NO INFERNO DO CHAMADO GRUPO DE WHATSAPP

            “Não há necessidade de grelhas, o inferno são os outros” 
                                                                          (Jean-Paul Sartre) 
 
    
   Engraçado como uma geração é tão diferente da outra. Sou do tempo em que poucos se 
davam ao luxo de se ter em casa um aparelho de telefone fixo, em que era de uso coletivo 
numa casa. Bem, os tempos mudaram e com eles igualmente as tecnologias, como também a 
acessibilidade a tantos outros recursos. E, assim, o que antes era um privilégio de poucos, hoje 
pode-se dizer que só não tem quem não quer. Estou falando dos aparelhos smartphones tão 
comuns nos atuais tempos, e que, como forma de comunicação, possui o mecanismo prático 
do WhatsApp, o qual será o motivo desta minha pequena crônica.

                         UMA PEQUENA INTRODUÇÃO 
 
                     “Se você está atravessando o inferno... não pare” 
                                                                            (Desconhecido) 
 
 
   Como alguém nos atuais dias definiria o “inferno”? Seria como afirmam as insensatas 
religiões que trazem consigo a “teologia do medo”, um “lugar”, para deste modo explorar o 
quando podem os seus fiéis? Seria como dizem muitos psicólogos, um “estado de espírito”? 
Ou o inferno é um “absurdo”, onde não existe como pregam desta forma os niilistas? 
   E então, qual seria o melhor e mais justo conceito de “inferno”? Ah, o inferno! Talvez tenha 
significados diferentes, dependendo da maneira a ser aplicada, com exceção, é claro, de como 
pensam os niilistas e muitos filósofos (que não acreditam em sua existência).

   Muito bem, convido o leitor a fazermos juntos uma viagem dentro deste tema, o qual 
acredito que servirá tanto para os crédulos quanto para os céticos (a respeito do “inferno”). 
 
         MEDITANDO UM POUCO A RESPEITO DA “PALAVRA” 
 
          “O que se pode dizer pode ser dito claramente; e aquilo de 
               que não se pode falar tem de ficar no silêncio. Sobre o 
                  que não se pode falar, deve-se calar” 
                                                   (Ludwig Wittgenstein) 
 
 
   Antes de qualquer coisa, quero afirmar que não sou nenhum especialista em Linguística, a 
ponto de abordar o assunto em que iremos adentrar, ainda que tratado de forma tão crítica por 
pessoas nele graduadas. Cheguei mesmo a não querer colocar nada, todavia, pensei um pouco 
mais e acabei me rendendo e, deste modo, tentarei dar aqui o meu singelo parecer.

   Ah! A palavra! Mas, o que vem a ser de fato a “palavra”? Alguém já parou para pensar como 
ela surgiu entre nós? Não, não estou referindo apenas ao fenômeno da “linguagem”, embora 
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ela também aqui se aplique.

   Você sabia que a linguagem necessitou ser aprimorada para chegar ao que hoje é? Sim, 
antes da forma verbal tudo era feito (e creio que também compreendido) mediante a sinais. 
É fato: demorou milênios para atingirmos a expressão da “palavra”, onde podemos concluir 
que ela – a “palavra” - precisou passar por um processo de longa evolução e desenvolvimento. 
E a transmissão das mensagens ficou, obviamente, mais fácil justamente por causa de sua 
existência em nossas vidas.

   Quanto ao avanço das comunicações podemos dizer que ele não cessa, sendo constantemente 
criadas novas formas de levar e receber as mensagens, produzindo, portanto, os meios mais 
variados no decorrer dos tempos.

   Todavia, como tudo, a “palavra” também pode ser uma faca de dois gumes, a depender de 
como ela é usada. E aqui, sem querer muito aprofundar, convido mais uma vez o leitor a um 
pequeno exame de consciência (quanto ao uso das palavras):

   * Como são suas palavras (de uma forma geral)?

   * Como você as usa, sejam elas pronunciadas, escritas ou digitadas?

   * Por acaso já se deu conta da responsabilidade em seu uso, e até mesmo do seu “perigo”? 
   * Você sempre mede as consequências delas (independente de sua forma, seja falada, escrita 
ou digitada)?

   * Você se importa com quem irá recebê-las?

   * Chega, às vezes, a ser impulsivo ou pondera no que irá falar (ou escrever)? 
   * Você se apraz em ferir as pessoas de forma verbal? Pergunto d›outra forma: Você 
possui o hábito de machucar as pessoas com as quais convive no uso de suas palavras? 
   * Costuma a divulgar mensagens de difamação ou injúria, usando-as de forma negativa e 
inconsequente?

   * Você tem o hábito de disseminar seus rancores e culpar alguém (ou todo o 
mundo) toda vez que se frustra, mediante os recursos de divulgação da palavra? 
   Pois bem, termino aqui a devida meditação utilizando as palavras de Cristo Jesus: «Porque 
a boca fala do que lhe transborda do coração. O homem de bem tira boas coisas de seu bom 
tesouro. O mau, porém, tira coisas más de seu mau tesouro. Eu vos digo: no dia do juízo os 
homens prestarão contas de toda palavra vã que tiverem proferido. É por tuas palavras que 
serás justificado ou condenado” (São Mateus, 12:34-37).

     QUANDO O EXCESSO É UMA FALTA (ISTO É, UMA IMPERFEIÇÃO) 
 
                            
 Existe um conhecido ditado que reza: «um é pouco, dois é bom, três é demais». Seria como 
a se afirmar: há sempre uma medida exata para algo (ou para tudo) aplicando, sobretudo, para 
situações ou circunstâncias. E aqui eu gostaria de empregar tal ditado no complexo mundo das 
humanas relações, no real espaço em que vivemos. Contudo substituirei aquela numeração, 
colocando um espaço utilizando o algarismo “cinco”. E assim direi: cinco é pouco, dez é bom, 
quinze é demais.
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   Bem, definitivamente não tem jeito. Faz-se desta maneira no espaço dos chamados “grupos 
de Whatsapp”, onde cinco pessoas pode ser pouco, dez já está de bom tamanho, porém, quinze 
pessoas (ou mais) passa a ser exagero, comprometendo o bom funcionamento do referido 
aplicativo. Alguém discorda de mim? Queria me acompanhar então!

              COMPREENDENDO UM POUCO O SER HUMANO 
 
                                                  “Estote ergo vos perfecti, sicut Pater vester caelestis

                                                                                                             perfectus est”

                                             “Portanto, sede perfeitos, assim como vosso Pai celeste

                                                                                                                  é perfeito”

                                   (São Mateus, 5:48) 
 
 
   Seria como ouvir que o ser humano é um “animal racional”, e a partir disto, muitos se 
orgulhariam em saber que estão no topo da escala animal. Bom, o que define um “ser racional”? 
O que infla o orgulho de tantos em saber que possuem um “entendimento” superior comparando 
aos outros animais? Quer de fato saber o que eu acho? Pois bem, somos seres “ainda” em 
evolução, onde o “pensamento” continua sendo construído, no que se define o “Homem” como 
um ente que não chegou ainda aonde deveria, isto é, à perfeição.

   Contudo as pessoas são, sob um ponto de vista paradoxal, iguais (em essência) e ao mesmo 
tempo diferentes (no grau em que cada um se encontra, como a se estar numa maratona 
olímpica, em que alguns estão certamente à frente dos outros). E isso não há como nem por 
que negar. Tal linha de pensamento é defendida tanto por espiritualistas, como para muitos 
pesquisadores e antropólogos. Neste momento eu me lembro de um grande nome do século 
passado, Teilhard de Chardin, o qual afirmou certa vez: “Criação, Encarnação e da Redenção 
devem ser vistos como três aspectos complementares de um mesmo processo”. Na verdade, o 
que ele quis dizer a respeito de “redenção” trata-se de uma condição de “possibilidade” como 
ser humano.

   Mas, nesta escalada comum e também individual as pessoas são diferentes. Um exemplo do 
que digo aqui seria como querer comparar Hitler com Gandhi, ou a Madre Teresa de Calcutá 
com Augusto Pinochet, ou São Francisco de Assis (com seu ideal de pobreza) com o pastor 
Edir Macedo (que adora o dízimo de seus fiéis), ou Nelson Mandela com Saddam Hussein, ou 
Santa Teresinha do Menino Jesus com Osama bin Laden, ou mesmo o Dalai Lama com algum 
político corrupto de Brasília! Ah! Cala-te boca...! Gente, numa boa, não dá para comparar, 
não é? Deixa quieto! Só estou querendo dizer que na escala da evolução moral (ou espiritual) 
alguns estão à frente e outros «muito» atrás!

   Bom, mas agora eu parto para outra visão do ser humano, em que habita nele um impulso 
associativo, tornando-o um ente necessariamente social (embora igualmente conflituoso 
consigo e com os outros). Recordemos os ensinamentos de alguns filósofos:

   * “Nenhum homem pode bastar a si mesmo” (Aristóteles);
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   * “O homem é, por natureza, animal social e político, vivendo em multidão, ainda mais que 
todos os outros animais, o que evidencia pela natural necessidade” (São Tomás de Aquino);

   * “A natureza fez o homem feliz e bom, mas a sociedade deprava-o e torna-o miserável” 
(Jean-Jacques Rousseau)

   Bem, não irei prolongar nesta lista, embora me ampararei nas palavras de tais pensadores 
para chegar a todos a mensagem de meu humilde texto. Mas agora eu gostaria de anexar o 
ponto de vista de outro filósofo, Thomas Hobbes (1588-1679), que considerava o homem 
como não tendo o instituto de sociabilidade e sendo “naturalmente” um ser mau e anti-social, 
e, portanto, também «bruto» em sua natureza.

 
 
   COMO ENTREI NO INFERNO DO CHAMADO GRUPO DE WHATSAPP

 
                                                        “Supportantes invicem et donantes vobis ipsis”

                                               “Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente”

                                                                       (Colossenses 3:13) 
 
 
   É duro ter que desabafar, mas confesso que preciso urgentemente expelir este veneno que 
está me incomodando e muito agora. Que estou rancoroso dá-se para perceber, mas gostaria de 
falar um pouco sobre a minha pessoa a fim de que posam me conhecer melhor e, quem sabe, 
até me entender.

   Então, acreditem, é de pouco tempo que resolvi ter o acesso à chamada telefonia móvel, onde 
antes só tinha mesmo um telefone de linha fixa. Acreditava que seria o suficiente, considerando 
que me atendia bem em minhas necessidades de comunicação. A pouco tempo eu era o único 
em minha família que não possuía o recurso do whatsapp, e nem me importava com isto. Foi 
onde meu irmão mais novo procurou me convencer dizendo que eu estava, segundo as suas 
palavras, “incomunicável”.

   “Incomunicável”! Ora, pois! Não esqueço tal palavra. E cheguei até a meditar: Será 
que existe mesmo alguém a morar num espaço urbano que seja hoje “incomunicável”? 
   Vejamos: Se eu tenho um telefone fixo, endereço eletrônico (e mail) ou mesmo 
residencial, acho até impossível dizer que eu estaria “incomunicável”. Continuei por muito 
tempo seguindo a minha maneira simples, vivendo tranquilo sem os chamados recursos 
tecnológicos e práticos de hoje, os quais muitos dão a entender que nem conseguem mais 
viver longe deles. E assim fui levando. Contudo, estava continuamente sendo cobrado e por 
muitas pessoas, entre familiares, amigos e colegas. Tomo agora a liberdade de dizer que 
houve gente que me excluiu de seus grupos de convivência por que me pediam o número 
de meu celular e eu dizia a todos que não possuía tal aparelho. E tenho certeza de que me 
cortaram de suas vidas acreditando que eu estava mentindo, e, portanto, não seria digno 
deles. Ah! como eu sofri por causa deste equivocado entendimento por parte de muitos! 
   Pois então! De tanto ser cobrado no que se afirmava que eu estava “incomunicável”, acabei 
sendo vencido pelo cansaço. Comprei um aparelho celular moderno, tendo o anexo do recurso 
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do whatsapp, e com, muita dificuldade consegui cancelar o meu número de telefonia fixa, onde 
tive que travar uma verdadeira queda de braço com a empresa telefônica. É como eu digo: sair 
de uma empresa de telefonia, TV a cabo e internet é tão difícil quando alguém tentar sair das 
garras de um traficante de drogas (para quem é viciado), levando-se em conta que eles são 
inescrupulosos, sendo capazes até de matar a quem queria “levar outra vida”.

   Bem, só para não dizer que estou pulando de um assunto para outro, lembram-
se quando estava falando a respeito daquele ditado “um é pouco, dois é bom, três é 
demais”? Pois então, iremos aplicá-lo agora, juntamente com o estudo a respeito de tentar 
compreender o ser humano e a escala individual de evolução moral entre as pessoas. 
   Prezado leitor, ao meu entender, num grupo social (ainda que virtual), o número de participantes 
é melhor que seja restrito e moderado. E por quê? Simplesmente por que caso contrário, os 
conflitos chegam a galope.

   Raciocinemos juntos: As pessoas são diferentes, têm pontos de vistas peculiares, sendo que 
alguns chegam até mesmo a tê-los como quase que sagrados, como por exemplo, posição 
política partidária, identidade religiosa, ou mesmo em função de esportes, mais especificamente, 
futebol. Sim, tudo o que for “partidário” pode motivar desentendimentos, para não dizer 
brigas ou rupturas de amizades. Isso sem esquecer que cada um tem uma personalidade e 
temperamento próprio.

   A pouco tempo atrás houve um “bate-boca” por causa de política no grupo de minha família, 
chegando a partir para a baixaria de tão vergonhoso. Como é dito num vocabulário popular: 
um verdadeiro “barraco”. O resultado de tal bobagem foi que alguns saíram, embora outros 
permaneceram, porém, ficando mais passivos. Mas o fato é que um grande estrago foi feito.

   Fiquei, como se diz, “na minha”, até por que eu tento ser sempre “da paz”. Neste 
instante acabo de me recordar de uma frase que eu rezo na Liturgia das Horas: “Sou 
pela paz; porém, quando dela eu falo, eles teimam pela guerra” (Salmo 119/120). 
   Procurei ficar à distância do que estava acontecendo. Mas, como eu disse anteriormente, 
somos diferentes, e, o que era pior, o grupo estava cada vez mais crescendo. Como a se dizer: 
no início eram umas dez pessoas, entre irmãos, as esposas, os maridos e seus filhos. Com 
o tempo foram entrando os(as) namorados(as) dos(das) filhos(as), cunhados, concunhados, 
amigos de uns, colegas de trabalho de outros e, quando foi ver, parecia estar ali toda a torcida o 
Corinthians e Flamengo juntas. Ou seja, um verdadeiro “crescimento demográfico” no espaço 
daquela rede social, no que conflitos seriam, sem dúvida, inevitáveis. E quer saber mais o que 
eu penso disto? Com certeza aquele versículo bíblico estava incompleto, ao que eu tomaria a 
liberdade de completá-lo: “Crescei-vos e multiplicai-vos ”...  e, por causa disto, aumentais os 
seus aborrecimentos.

 
                                                                        E, ENTÃO, FOI... A GOTA D’ÁGUA!

  
                                                                                Tantas você fez que ela cansou 
                                                                                                      Porque você, rapaz

                                                                                                     Abusou do regra três

                                                                                                Onde menos vale mais
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                                                                                            Da primeira vez ela chorou

                                                                                                       Mas resolveu ficar

                                                                                                que os momentos felizes

                                                                             Tinham deixado raízes no seu penar

                                                                                         Depois perdeu a esperança

                                                                   Porque o perdão também cansa de perdoar

                                                                                                    (Vinicius de Moraes)

 
 
 
   E, assim, não deu outra! Certo de um belo dia, alguém no grupo, destes que a Psicologia 
denomina como portadores de temperamentos impulsivos e sem nenhum controle pessoal, 
postou um comentário deselegante a que envolvia diretamente outro membro (muito próximo 
a mim, diga-se de passagem). Era na verdade uma verdadeira ofensa nascida d’um momento 
de frustração e revolta por parte daquele infeliz.

   Meu caro leitou, no vital mundo das relações humanas (que é um verdadeiro inferno) com 
toda a certeza você já deve ter passado pela experiência de quem não tem o mínimo controle 
com a boca (no uso das palavras, é claro!). Travou-se então uma guerra (tão desnecessária e 
em tal grau estúpida!).

   O que se fazer, então? Ah! Nessas horas é que entendemos a necessidade do clamor na 
oração do Pai Nosso: “... E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal”. Pois 
bem, a tentação seria sem dúvida em revidar a ofensa, partindo inclusive para a agressão, 
no entanto, optamos em ficar na defensiva, onde a pessoa lesada tomou a decisão de sair do 
grupo. Achamos melhor, como a acatar a mensagem do conhecido ditado a qual se reza: “os 
incomodados que se retirem”.

   Ao que depois eu fiquei a meditar: se não estivéssemos naquele maldito grupo, não teríamos 
provado do prato que ali nos serviram. Hoje, definitivamente, não entro mais em nenhum 
grupo. E, caso alguém queria entrar em contato comigo, que ligue para o meu número privado, 
ou então se dirija à minha casa.

   E que ninguém pense que foi só por causa de um único evento que foi tomada a decisão de 
se retirar do grupo. Na verdade, já estava se tornando intolerável a convivência com a conduta 
infantil de alguns. É como diz o refrão da música: “Tantas você fez que ela cansou”... “o 
perdão também cansa de perdoar”. Traduzindo numa gíria popular: Estava de saco cheio!

   Ah! Este nosso mundo de humanas relações, onde o tempo todo é um duro exercício de 
paciência (até o final da vida). Oh! Mas, lembre-se: “Os homens são criadores do seu próprio 
inferno” (Textos Judaicos).
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  ALGUMAS DICAS EM COMO SE PORTAR NUM GRUPO DE WHATSAPP

 
                                                          «Tudo me é permitido, mas nem tudo convém»

                                                                (1Coríntios 6:12) 
 
 
   Posso lhe fazer uma pergunta? Você sabe usar de uma forma realmente inteligente o recurso do 
Whatsapp ou você o tem em suas mãos como um revólver carregado e destravado? Raciocine 
bem de como irá entender, pois as dicas que estarei aqui dando são justamente para que não 
venhas a ferir ninguém e nem a ti mesmo, ok? E que fique  claro que estou apenas tentando lhe 
ajudar para que o criado grupo o qual pertences não se dissolva em função de conteúdos nele 
postados ou de qualquer outra forma inconveniente e mal executada do recurso eletrônico. E, 
assim, não se transforme num inferno!

   Então, aqui vão algumas dicas:

 
   * Procure ser sensato e ponderado no que irá postar. É preciso ter cuidado com a divulgação 
de memes que viralizam na rede. Alguns membros do grupo podem não aprovar;

   * Não se exiba de forma desnecessária, só os ridículos e vaidosos assim o fazem. No que 
depender de ti, procure ser sempre oculto. Tenha certeza, será muito melhor. Se tens necessidade 
de ser visto, que caminhe no centro de sua cidade carregando uma melancia;

   * Evite compartilhar mensagens que revelem fatos de sua vida, como por exemplo, viagens 
planejadas. Ninguém precisa saber, principalmente os arrombadores de casas;

   * Não divulgue suas frustrações, considerando que ninguém gosta de escutar lamúrias dos 
outros. Isso sem mencionar que está se revelando, de certa forma, uma espécie de “fracassado” 
em seus projetos e que não sabe lidar com seus desgostos e decepções;

   * Não divulgue fofocas, injúrias, maledicências a respeito de ninguém. É desrespeitoso, e, se 
formos analisar bem, veremos que ningué tem o direito de assim se portar;

   * Não publique nada de caráter discriminativo e preconceituoso, que venham a ofender outros 
em razão de sua constituição física, deficiências especiais, etc. Diga não aos «estereótipos» e 
dê as costas para os «padrões construídos por esta sociedade hipócrita e preconceituosa;
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   * Não seja uma espécie de “Jó” que só sabe reclamar da vida. É insuportável escutar as 
reclamações de quem quer que seja. Aliás, é como está escrito no próprio Livro de Jó: “Porque 
o ouvido prova as palavras como o paladar prova a comida” (Jó 34:3). É simplesmente irritante! 
Quem precisa ouvir seus problemas, caso queira para alguém dizê-los, são somente alguns 
profissionais, tais como terapeutas, psicólogos, advogados, padres, ou mesmo algum delegado 
de polícia (se algum crime por ti praticado estiver atormentando a sua consciência, é claro!);

 
   * Não queria ser como aqueles vaidosos dos quais o grande Fernando Pessoa fala: «Nunca 
conheci quem tivesse levado porrada.

Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo». Chega a ser cômico tal atitude, pelo 
que você crê que ninguém é capaz de te imaginar nu sentado numa privada defecando, não 
é? Ridículo! Deixe de ser infantil! É mais sensato querer ser um Clark Kent a trajar terno e 
gravata do que se passar pelo Super-Homem usando uma cueca apertada em cima de um colã;

 
   * Nunca publiques comentários de cunho racista ou homofóbico. Primeiro considerando 
que é desrespeitoso e lembrando-se de que se caracteriza em crime. Esteja certo: num grupo 
de várias pessoas existem héteros, gays, lésbicas, bissexuais e até quem diz ser celibatário. 
Respeite a opção sexual dos outros. Lembre-se: você não e melhor que ninguém em função de 
sua sexualidade;

  
   * Com certeza você conhece alguém portador de algum tipo de transtorno tanatomaníaco. 
Na verdade, trata-se de um tipo de neurose, caracterizado pela fixação por assuntos sobre 
mortes, acidentes, homicídios, suicídios, etc. Ah! como eles incomodam! Sendo assim, evite 
postar choradeiras e lamúrias a respeito de ti mesmo. Não exiba uma imagem masoquista ou 
de autocomiseração. Repito e insisto em dizer: em verdade, ninguém está nem aí para você. 
Ou melhor, todo mundo aprecia com prazer as derrotas dos outros. Não dê motivo para que 
eles se alegrem á custa de seus fracassos. E, pode ter certeza: no íntimo todos entoam o refrão 
daquela conhecida música: “Tô nem aí, tô nem aí, não vem falar dos seus problemas que eu 
não vou ouvir (da cantora Luka). E, cá p’rá nós: Ficar ouvindo queixas e problemas dos outros 
é tão insuportável quanto conviver com alguém que tenha flatulência crônica, não é?;

 
   * Não publique pontos de vista dos quais não entende para não cair na cilada de falar 
bobagens. Fuja da tentação de se portar como um “doutor” de algo que não sabe de fato, a fim 
de não ser vítima daquele conhecido ditado: “quem fala demais dá bom dia a cavalo”. Fique 
em silêncio que será bem melhor, eu garanto! E deste modo, no que depender de ti, pondere 
suas palavras para não cometer nenhuma gafe;

 
   * Certifique a veracidade de alguma coisa suspeita, o qual recebeu, para que não venhas a 
ser tentado a divulgar para o grupo. Hoje as chamadas «fake news» estão muito na moda, a 
lembrar dos antigos «trotes telefônicos»;

 
   * Jamais revele os seus planos antecipadamente, na verdade, para ninguém. Caso não forem 
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realizados serás motivo de chacota para muitos, não duvides. E, pense bem: que necessidade 
tem alguém de saber a respeito de sua vida para que você então a revele?;

   * Quando estiver mal humorado ou indignado com alguma coisa, não caia na tentação de 
enviar mensagens demonstrando a sua revolta, para que o seu “vômito” não venha a respingar 
talvez em pessoas que possam ser magoadas. É como dizia alguém: “jamais escreva uma carta 
quando estiver com raiva”. Sim, espere a tempestade passar;

   * Evite ser emotivo em suas palavras digitadas, onde a emoção pode ser tanto de raiva, 
rancor, como de revide a alguma agressão recebida de alguém. E aqui, para o ofendido eu 
digo: não reaja, “fique na sua”. Quem disse “Se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe 
também a outra (Lucas 6:29)” sabia muito bem o que estava falando. Não é sinal de covardia, 
trata-se de prudência. Deixe que a Vida faça a justiça;

 
   * E a dica mais importante: Nunca poste nada que diz respeito à POLÍTICA e RELIGIÃO, 
sobretudo se for o grupo muito numeroso. No Brasil atualmente está havendo uma polaridade 
radical, chegando inclusive ao nível de um fanatismo apaixonado e cego, onde um devido 
nome para alguns é visto como um novo Moisés libertador e o outro é visto como a ser uma 
segunda vinda de Jesus Cristo na terra (pelo que seus “adeptos” se portam dado à adoração que 
têm por ele). Uma forma de um maldito «messianismo político». Bem, eu, particularmente não 
abraço nenhum deles (como também não levanto bandeira para nenhum outro nome que está 
sendo apresentado pela Mídia). É sério meu prezado leitor, se você não quer perder uma boa 
amizade ou então a romper laços familiares, procure não postar nada que diz respeito à política. 
E o mesmo serve para as religiões, lembrando-se aqui que dificilmente numa comunidade 
virtual (ou grupo) deste nível, dificilmente todos professam a mesma fé. Em outras palavras: 
os grupos são quase sempre plurais em termos de identidade religiosa, participando nele 
católicos, evangélicos, espíritas ou outras denominações de fé (e inclusive ateus).

 
   E, vai por mim: Você não precisa estar em nenhuma comunidade virtual. Você só precisa 
mesmo é de alguém que te faça feliz. E, na maioria das vezes essa pessoa é somente você 
mesmo. Ninguém torce mais para o seu sucesso do que você mesmo, não se esqueça disso.

                                CONCLUINDO:

                    
   Sinceramente, tudo bem que falei algumas bobagens, mas a minha intenção era só mesmo 
a de orientar no uso deste recurso muito prático chamado «Whatsapp», «para o bem do povo 
e a felicidade geral da nação», isto é, do grupo, utilizando-o com bom senso e prudência, de 
forma que ninguém venha a se naufragar no agitado mar das relações humanas. Sendo assim, 
desejo-lhe, a partir do que eu disse, uma boa navegação.
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                        ************************** 
 
                              17 de agosto de 2021 
 
 
                                             “E por todos sereis odiados por causa do meu Nome...”

                                                                                                           (Mateus 22:20)

Paulo da Cruz 
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** CORPO SÃO, MENTE SÃ                      Saúde...             
______________________________________________________________________ 
 
Sempre, desde que me entendo por gente, fui uma pessoa preguiçosa. Sim, cometo aquele pecado capital, o da 
preguiça, não somente, o da gula também. Boa mineira que sou, amo comer. A comida mineira é assim muito 
difícil de resistir. Porém, com o passar dos anos, e já não sou mais nenhuma menininha, pois, já entrei na casa 
dos “enta” faz tempo, preciso então me cuidar. Aliás, todos que já entraram na casa dos enta devem se cuidar. 
É bem verdade quando dizem que começamos a envelhecer quando nascemos, é uma contagem regressiva, e 
não tem jeito. O melhor que podemos fazer é, chegar na “melhor idade” com qualidade de vida, para nós e para 
que ninguém precise cuidar de nós. Isso implica em desde cedo começar a tomar os devidos cuidados com a 
nossa saúde. Com preguiça, ou não, tive que me adaptar à nova realidade, cheguei nos cinquenta. Isso vem 
junto com mudanças hormonais, retenções de líquido, digestão lenta, menopausa, enfim, estou envelhecendo, 
e tenho consciência disso, portanto eu tenho que vencer a minha preguiça diariamente, é uma luta e tanto. 
Acredite.  Depois dos quarenta e cinco anos comecei a engordar demais, e meu médico me informou que eu 
estava entrando na fase do envelhecimento e que se eu quisesse manter a forma teria que diminuir o que como 
e iniciar uma academia, uma caminhada, me exercitar. Se antes eu ganhava um quilo e perdia um em uma 
semana, depois dos quarenta e cinco isso não mais existia, ganhava dez e não perdia nenhum. Desta forma eu 
que tinha 62 quilos aos 45 anos, fui para 74 em três anos, meu manequim mudou de 42 para 46. Fiquei deveras 
horrorizada com aquela situação. Tive que me adaptar as rotinas de treinos e caminhadas para poder melhorar 
a situação. Também tive que reduzir um pouco o que como. É um trabalho conjunto: menos comida, mais 
exercícios. Isso se quiser manter a forma. Digo isso não somente pela estética, mas principalmente pela saúde 
em geral. Nessa idade cuidar da saúde é fundamental. Corpo são, mente sã. Para quem nunca foi chegada aos 
exercícios físicos como eu, não é tarefa fácil. Como dizem, é matar um leão por dia. Mas compreendi que se 
eu quisesse chegar aos oitenta com saúde, teria que adequar a minha nova situação: Estou envelhecendo. E 
isso depende somente de mim e de mais ninguém. Eu tenho que cuidar da minha saúde. Por isso já faz dois 
anos que entrei na academia e faço exercícios três vezes por semana e caminhadas aos sábados, em média 
seis quilômetros, próximo à minha casa. Sempre antes do raiar do dia, o que me deixa mais energizada e feliz. 
Gosto de curtir a natureza logo pela manhã. Quem não tem dinheiro não tem desculpa para não se exercitar, 
muita gente que conheço se exercita em casa, cria uma rotina de treinos com caixas de leite, sacos de feijão, 
para levantamento de peso, pula corda, exercício de solo, polichinelo, sem exagero, mas com disciplina. Tem 
também as academias ao ar livre. Muita gente se exercita por lá, pega um solzinho e malha um pouco, depois 
faz caminhada, como eu. Uma coisa é fundamental nesse processo de conscientização de cuidar da saúde: Nada 
de produtos industrializados, tipo comida congelada de caixa, sucos de caixinha, refrigerantes, salgadinhos 
de pacote... tudo muito saboroso, mas com muito sal e conservantes. Esses produtos aumentam a pressão, o 
colesterol, o triglicérides, engordam, o sabor é artificial e com o tempo podem causar até câncer. O melhor 
mesmo é fazer uma dieta a base de frutas da estação, verduras, legumes, beber bastante água, evitar gordura. 
Tomar vitamina D e sol por alguns minutos por dia, isso ajuda e muito a saúde, evitando muitas doenças 
ao longo dos anos. Outro fator importante nessa história é o mal do século: O estresse. E nisso o exercício 
físico, caminhadas, ajudam e muito, relaxa, distrai, acalma, melhora os níveis de humor. Artesanato, trabalhos 
manuais de todos os tipos, descobrir novas atividades prazerosas, são estimulantes para o cérebro. Palavras 
cruzadas, novos cursos, novas atividades, tudo isso é um bom exercício para o cérebro. Aprender palavras 
novas, um novo idioma. Ficar estagnado envelhece o corpo, a mente e nos entristece, mexe com o nosso corpo 
todo. Enfim, temos que nos atentar para os cuidados com a nossa saúde física e mental se quisermos chegar à 
terceira idade plenos e saudáveis. Como eu disse, não é nada fácil, porém necessário. Afinal, a saúde é nossa. 
É o nosso maior patrimônio. Sem ela não somos nada. Atente-se para isto!

 
____________________________________________________________

Dona Preguiça 
 
Dona Preguiça me chamou: 
_Vem aqui ficar comigo! 
E eu quase que cedi. 
Mas enfim eu percebi. 
Não poderia ficar ali. 
Foi então que resolvi. 
Deixei a preguiça de lado 
E foi bem melhor para mim.

__________________________________________________

Texto, Sandra Rosa, escrevo no site Recanto das Letras desde 2010. 
Esse texto está no endereço eletrônico do site: 
https://www.recantodasletras.com.br/escrivaninha/publicacoes/editor.php?acao=ler&idt=923806&rasc=1 
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Ensaios
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POLÍTICAS EDUCACIONAIS ADOTADAS PARA 

A FORMAÇÃO DO CIDADÃO SERGIPANO1 

Eliene Gonçalves Santos2 

 Quando analisamos a historiografia educacional do estado de Sergipe, nos deparamos com realidades 
difíceis, que jamais imaginamos ser possível, ou mesmo não queríamos imaginar. Voltar na história é 
necessário para que possamos avaliar as perspectivas que permeavam a Educação em outros tempos, como 
eram desenvolvidas as práticas docentes, como eram organizadas as escolas (quando surgiram), e perceber 
que estas são recentes na história, que a poucas décadas atrás elas não existiam e não se organizavam como 
estamos habituados a ver hoje em dia, o que existiam eram os chamados grupos escolares, escolas isoladas e 
escolas rurais, que como descreve Rezende (2014), se organizavam da seguinte maneira:

Tais escolas que ofertavam o 1º Grau, por sua vez, foram instaladas nas sedes dos municípios 
mais desenvolvidos, o que dificultava a assistência dos alunos que moravam mais afastados 
dos núcleos urbanizados. Sendo assim, os alunos de cidades vizinhas e povoados percorriam 
as estradas de chão, a pé ou cavalo, para dar continuidade aos estudos. Deste modo as políticas 
públicas perfizeram, sob estas condições, as escolas isoladas, reunidas e rurais para a maioria da 
população. (REZENDE, 2014)

 Vê-se que a preocupação principal do Estado era “alfabetizar” as crianças, ofertando nesses 
estabelecimentos de ensino as séries iniciais, 1ª a 4ª, que corresponde hoje de 1° ao 5° ano, e embora o intuito 
fosse alfabetizar, não existiam condições favoráveis para que de fato estas crianças fossem alfabetizadas, 
pois eram escolas sem nenhuma estrutura física, com um corpo docente sem formação, dado que os cursos 
superiores eram ainda inacessíveis, a distância das escolas era um fator de impedimento para que os alunos 
pudessem estudar, pois ficavam muito longe. 

Um outro fator a ser destacado é que as condições financeiras das famílias não eram favoráveis, assim 
como atualmente ainda existem famílias extremamente necessitadas, mesmo crianças tinham que trabalhar, 
ou cuidar dos irmãos mais novos, para que os pais trabalhassem, e estas condições aliadas a todas as questões 
de distância da escola, ensino precário, professores autoritários, somavam-se constituindo impedimentos para 
que estas crianças buscassem a escola e fossem alfabetizadas, por isso o índice de analfabetismo só crescia, 
enquanto as políticas educacionais não supriam estas carências na educação. 

Segundo Rezende (2014), a atribuição ao professor pelo fato de o discente não seguir adiante os estudos, 
uma vez que a maioria dos alunos sertanejos não conseguia passar da 1ª série, foi um discurso presente naquela 
época, e que ainda hoje permeia o imaginário de muitas pessoas. Vale lembrar que o professor não é um super-
herói, e muito menos tem poderes milagrosos. Sendo assim, não dá para culpar um único componente do 

1  Texto apresentado à disciplina “Educação em Sergipe” do curso de Pedagogia da Faculdade Pio Décimo de 
Canindé de São Francisco – FAPIDE.

2 Estudante do 8º Período de Pedagogia da Faculdade Pio Décimo de Canindé de São Francisco – FAPIDE.
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processo educacional pelo fracasso escolar, pois existem inúmeros fatores que se aliam a este. De acordo com 
Santos e Oliveira, 

“É primordial analisarmos a concepção do tempo e espaço da escola como um processo 
de construção social, como um espaço adequado para o ensino. Os objetivos políticos, a 
administração, as construções de monumentos e fundamentalmente os métodos implantados, a 
mudança do método simultâneo para o método intuitivo já baseado na visão escolanovista teve 
grande significado para a construção do ensino brasileiro.” (p. 3) 

Ainda seguindo o pensamento de Santos e Oliveira, 

“Nesse sentido, nota-se que a disseminação do ensino primário pelo interior do estado representou 
também, um grande passo para a instrução do ensino primário. “Os grupos nasceram com a 
missão especial de contribuir para a formação do cidadão republicano e patriótico, razão por que 
eram vistos como verdadeiros templos poderosos na marcha pela instrução.” (AZEVEDO, 2009, 
p. 2). Além de propagar o ensino e alfabetização pública no Estado, os Grupos Escolares eram as 
instituições formadoras da República em fase de consolidação no Brasil.” (p. 6)

Essa expansão dos grupos escolares e consequente difusão do ensino primário, provocou mudanças 
significativas tanto no cenário educacional do Brasil como de Sergipe, visto que a propagação do ensino 
público tinha como intuito erradicar o analfabetismo, tornando-se representativo de uma sociedade republicana, 
enveredada nos preceitos escolanovistas, que fizeram parte da construção da civilidade brasileira e sergipana. 
Sendo assim pode-se considerar que a criança entra nesse processo como cidadã, e junto com a educação 
primária aparece com mais ênfase no processo de construção social. Segundo dados do Plano Estadual de 
Educação e Cultura de 1970, as escolas sergipanas estavam assim distribuídas:  

[...]notamos que 78,36% do total das unidades de ensino são escolas de apenas uma sala/de 
aula, sejam elas denominadas rurais (200) ou isoladas (296). Além dos 103 Grupos Escolares 
registrados, somente 23 unidades possuem mais de uma sala de aula (9 E. Rurais, 5 E. Isoladas, 
9 E. Reunidas). Em resumo, a rede estadual apresenta 1.172 salas pertencentes a subconjuntos 
agrupados e 496 salas isoladas, estas representando 42,32% do total de salas de aula. (PLANO 
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 1970, p.23). 

 No sertão, os grupos foram erguidos tardiamente e ainda eram poucos para atender à demanda e por 
isso as escolas isoladas, rurais e reunidas permaneciam atuantes, o que contribuiu para um desenvolvimento 
educacional tardio. De acordo com Rezende (2014), os grupos escolares foram criados na expectativa de reduzir 
os gastos com as casas alugadas e melhorar a estrutura escolar e assim, permitir a alunos e professores um 
ambiente confortável e propício à construção do saber, no entanto, o custo para fazer esses prédios consumia 
boa parte da verba do poder público e a escola formal permanecia restrita à camada privilegiada brasileira. 

 Desse modo, pensar nas contribuições destas políticas educacionais nos leva à reflexão, de que, 
mesmo não sendo tão eficazes, foram elas que contribuíram para que pudéssemos ter a Educação de hoje, 
foram os caminhos trilhados por essas escolas isoladas, esses grupos escolares, essas escolas rurais, que nos 
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possibilitam discutir melhorias nos  processos educativos, analisandos os erros, para promover os acertos, 
e muitos são esses acertos que ainda precisam ser promovidos na Educação, especialmente em termos de 
formação e qualificação docente, infraestrutura escolar, desde o prédio aos insumos necessários às práticas 
educacionais, gestão escolar. 
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UNA MONUMENTAL CRÓNICA

Homero Carvalho Oliva

Historia de la Villa Imperial de Potosí, escrito por Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela, un cronista nacido 
en Potosí en la época colonial, 1674-1736, que está considerado en Bolivia como el primer escritor de la 
Audiencia de Charcas. Potosí en ese entonces fue una las ciudades más importantes del mundo, se dice que 
más grande que muchas de las grandes ciudades de Europa y la riqueza de su cerro fue tal que Miguel de 
Cervantes en Don Quijote de la Mancha lo hace decir: “Si yo te hubiera de pagar, Sancho ―respondió don 
Quijote―, conforme lo que merece la grandeza y calidad deste remedio, el tesoro de Venecia, las minas del 
Potosí fueran poco para pagarte; toma tú el tiento a lo que llevas mío, y pon el precio a cada azote”. 

Distribuido en tres tomos, es una maravillosa y fantástica obra de más de un millón de palabras, seleccionadas, 
bien pensadas y mejor hilvanadas, por un cronista a la altura de Garcilaso de la Vega y Guamán Poma de 
Ayala, solamente por citar a dos de los grandes narradores de nuestro antiguo territorio colonial; sin embargo 
desconocido por propios y extraños y también está estimado como el libro fundacional de nuestros país, 
Bolivia. 

Dedicó los últimos treinta años de su vida a escribir los 1.500 folios donde describe el esplendor y la grandeza 
de Potosí. Algunos historiadores coinciden en afirmar que la intención de Arzáns era escribir Historia de 
la Villa Imperial de Potosí en 20 libros divididos en dos partes; sin embargo la muerte lo encontró cuando 
escribía el tercer libro de la segunda parte. Su hijo, Diego, se habría encargado de concluir los demás tomos.

Considerada una obra fundamental de la historia y la literatura boliviana, se trata de un facsimilar de la 
edición príncipe que se hizo en México, publicada por la Fundación Cultural del Banco Central en coedición 
con Plural editores. La primera presentación de esta obra se la realizó, un 20 de marzo de 2013,  en la Casa 
de Moneda en Potosí, su ciudad natal, que fue inaugurada en 1773, es decir 37 años después de que su alma 
cruzara la última frontera. Lo imaginé recorriendo los grandes patios y las amplias salas de esta monumental 
construcción, única en América Latina, y a través de sus crónicas volvió a hablar en Potosí después de casi 
tres siglos de ausencia, en los que su obra estuvo sobreviviendo a la indiferencia y al olvido. Hasta que dos 
investigadores, uno norteamericano, Lewis Hanke y otro boliviano, Gunnar Mendoza, decidieron rescatarla 
de los archivos de la Universidad de Brown y, bajo el auspicio de esta casa superior, publicarla en México en 
1965. La historia de la edición por sí sola constituye un ensayo de cómo se debe encarar un trabajo de esta 
naturaleza. Y esa historia en epístolas de ida y vuelta, la del boliviano en castellano y la del gringo en inglés 
se encuentra en el Archivo y Biblioteca Nacionales de Sucre, ciudad en la que también se presentó la obra de 
nuestro cronista mayor. 

La lectura de esta magnífica obra ofrece una visión periodística de lo que fue la Villa Imperial de Potosí, de 
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una manera que muchos cronistas de hoy envidiarían, pues se trata de relatos fantásticos de sucesos cotidianos, 
que me hacen afirmar que su autor fue el precursor del Realismo mágico del que Gabriel García Márquez es 
su máximo exponente. Se inventa fuentes, se inventa autores que no existen convirtiéndose en el antecesor de 
autores como Jorge Luis Borges.

La investigadora Daniela Mendoza1 señala que “se puede afirmar que Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela 
inspiró un estilo criollo, propio, boliviano para escribir. Se dice que su obra inspiró a grandes literatos y que 
algunos otros plagiaron varios de sus relatos. Lo cierto es que, a modo de crónica y con el lenguaje apropiado 
para la época, el escritor supo reflejar la realidad de una ciudad en época de la colonia. Logró describir 
con entera precisión el paisaje, el clima, la tipografía, etcétera, del lugar. No hay duda de que la pluma de 
Arzáns transporta al lector a imaginar  la ciudad de la Villa Imperial durante la colonia. Crónica es el género 
periodístico que él utiliza para retratar una ciudad colonial. Su obra no es sólo histórica, sino que periodística. 
Me animaría a llamarlo periodismo barroco, así se puede bautizar a la Historia de la Villa Imperial de Potosí.”

El autor, en las primeras palabras de su historia, Prólogo al lector, expresa: “El nombre de este gran rey de 
los cerros y emperador de los montes es conocido en cuanto mira el sol y sus efectos experimentan todos 
los vivientes: ¡grandeza sin igual, admiración portentosa!  Pues ¿cómo no había de tener incentivos para 
principiarla y motivos para fenecerla?  Y más cuando con ojos de plata puedo asegurar que me ha mirado para 
su autor y con lenguas de varios metales ha alentado mi pluma para su desempeño, y que juntamente me ha 
mostrado el corazón para que con más eficacia diga a los hombres que de ver sus necesidades se le rompen sus 
entrañas y que para remediarlas les ofrece el rosicler de sus venas”.

Una selección de sus crónicas forma parte de la Colección boliviana de las quince novelas fundamentales. Y 
algunos de sus títulos son: El sangriento encuentro y pendencias muy reñidas entre Vasco Gudínez y Pedro de 
Montejo. Aclama esta Imperial Villa de Potosí por sus primeros patrones a Cristo Nuestro Señor Sacramento, 
a las Santísima Virgen en su Purísima Concepción y al apóstol Santiago. Descubrimiento en el cerro de la 
mina que llamaron zapatera y declarase quién fue el capitán Zapata que la descubrió. Del castigo que Dios 
ejecutó en esta Villa en unos indios sodomitas. De cómo fueron hallados en las minas del rico cerro admirables 
secretos obrados de naturaleza. En que se cuentan los extraños sucesos que por causa de amores acaecidos 
a la bellísima doncella, doña Floriana Rosales. En que se refiere cómo don Nicolás Pablo Ponce de León 
quitó a don Sancho de Mondragón la hermosa Margarita. De un portentoso caso en que Cristo Nuestro Señor 
manifestó su gran misericordia en un pecador de esta Villa -- En que se refiere un milagro que hizo la madre 
de Dios de la Candelaria de la parroquia de San Pedro de esta Villa con unos indios a quienes encerró una 
mina en el Cerro. Milagro que hizo la madre de Dios de la Candelaria de la parroquia de San Pedro con un 
indio en el Cerro. De las señales prodigiosas con que el cielo previno el azote que Dios descargó en ella en 
las memorables guerras de los vicuñas y los vascongados. De un milagro que cobró la madre de Dios de la 
Candelaria de San Pedro en favor de unos indios casados. En que se refiere el segundo y general azote que 
descargó Dios en la Villa Imperial de Potosí con la inundación de la laguna de Caricari y casos admirables que 
en ella sucedieron, y el estrago que hizo en su famosa y magnífica ribera. La terrible obstinación de un pecador 
-- Lo que le reveló un fantasma a una virtuosa doncella. Los robos e insolencias que en ella hicieron. Muerte 
de un avariento y el extraño testamento que hizo. En que se cuenta la rara dureza que mostró un pecador en lo 

1   https://www.paginasiete.bo/cultura/2014/7/8/relatos-cronicas-desde-villa-imperial-potosi-26174.html
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último de su vida y su lastimosa muerte. De un pecador que presenció su muerte y su propio entierro. Donde 
se cuenta el valor de las mujeres que nacían en esta Villa. En que se cuenta un extraño hecho de una mujer 
abrasada de terribles celos

Para cerrar algunos fragmentos: “Entre los muchos títulos que con justa razón tiene la historia, es uno y el más 
principal el ser maestra de la vida humana, por la cual no solo se debe entender lo que se ha de obrar, sino lo 
que se ha de huir. Para los primero suelen servir los hechos y vidas de los hombres heroicos en virtud, y de lo 
segundo nos suelen ser ejemplos los que no han sido tales”.

“Más cierto es en las cosas humanas lo que se ve que lo que se oye y mejor testigo el que escribe en la patria 
que el que asiste en Europa”.

“A los corregidores de Potosí les parece poco cuanto más les dan, porque ellos se tiene por dueños de todo lo 
ajeno”

“La misma vida es una lámpara de aceite, vidrio y fuego; vidrio que un soplo se hace, fuego que con un soplo 
se apaga”.

“El temor de la muerte pone alas para guardar la vida y enseña a volar a los más pesados”.

“La muerte, contrabandista de blancos y negros”.

“En la escuela del amor el mirar apacible son de su ciencia las primeras letras”.

“El apetito humano es bosque de fieras y en su malicia inficiona a muchos y perdona a pocos”

“Suele la ingratitud acompañarse con la desvergüenza que es la capitana de las torpezas”.

“Los que tienen por muy duro el diamante no deben haber conocido el corazón del hombre, más duro es que 
las más dura piedra”
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Cuide do seu cãozinho para evitar a depressão

Nos dias atuais ainda se ver com frequência vários casos de abandono aos animais, 
o que é bastante preocupante pois o número de cachorros e gatos abandonados em 
ruas é de cortar o coração. 

Muitas pessoas ainda têm a ideia que os animais domésticos devem ser tratados 
como antigamente, o que acaba levando a casos de maus tratos e abandonos, mas 
deve-se lembrar que com o avanço da medicina veterinária tais atitudes foram 
mudadas e para se ter uma boa relação de animal e tutor devemos sempre nos 
informar e estar dispostos a mudanças.

As pessoas acham que o animal não é capaz de desenvolver sentimentos e de até 
não entender quando falam, mas eles entendem sim e mesmo que haja abandono 
e isso cause problemas psicológicos nos animais, eles ainda sim se importam com 
seus tutores e lhes oferecem amor, carinho e lealdade.

O número de cães  com depressão, ansiedade e problemas de saúde relacionado a tais 
comportamentos dos seus tutores tem crescido bastante, o que acaba preocupando 
os veterinários.

Já temos que ficar em alerta sobre o grande número de animais de estimação 
deixados nas ruas.

Adotar é um ato de amor, se puder ofertar responsabilidade e amor, adote. Reveja 
suas atitudes tais com seus animais. 

Izabel Delfino
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BREVE REFLEXÃO SOBRE A HISTORIOGRAFIA EDUCACIONAL 

DE SERGIPE: UM ESPERANÇAR1

Taís Santos da Paz2

 De acordo com Santos e Machado (2012), a educação em Sergipe teve início com iniciativas individuais 
e muito posteriormente é que houve uma organização administrativa e financeira advinda de políticas públicas. 
Nesse sentido, é importante destacar o desejo do povo sergipano de aprender e disseminar o conhecimento, 
mesmo em condições precárias como nos casos em que os professores davam aulas em suas humildes 
residências, sem nenhum suporte, assumindo todas as funções necessárias, inclusive as mais improváveis 
como a de cozinhar para que os alunos tivessem o que comer.

 Outra questão relevante é quem eram essas docentes, em sua maioria, mulheres que tinham melhores 
condições financeiras, por isso, conseguiam concluir a quarta série. Naquela época, para ensinar bastava saber 
ler, escrever e contar. Então, sabia-se pouco, mas para o contexto em que estavam inseridos era mais que o 
suficiente. De certa forma essas professoras assumiam um posto assistencialista e de cuidados que iam além 
da sua obrigação e isso é refletido atualmente, na maneira como a profissão é enxergada.

 Contudo, a criação dos grupos escolares, acarretou mudanças e melhorias no sistema educacional, pois 
foram feitos investimentos significativos, apesar de ter sido em poucos lugares, especialmente nas capitais, 
em estrutura física, por exemplo, onde prédios foram construídos, recursos humanos, com a contração de mais 
funcionários e nesse momento surge a hierarquia no ambiente escolar e a necessidade de se adaptar ao trabalho 
em equipe com o qual as professoras não estavam acostumadas. 

 Destarte, é preciso retomar o fato de os grupos terem sido construídos em poucos lugares porque nos 
interiores as escolas continuavam sendo individuais e enquanto alguns trabalhavam em equipe, outras faziam 
todo o trabalho sozinhas. A esse respeito Rezende (2017), relata em sua dissertação de mestrado que se tornou 
um livro, inclusive, que a merenda recebida pelas professoras da qual os governantes se vangloriavam por 
ofertar era apenas leite desnatado, por isso, muitas delas arcavam com os custos de outros alimentos, contavam 
com as doações dos próprios alunos e é nesse contexto que surge a ideia de fazer plantações para ter uma 
horta na escola. É um plano brilhante, adotado nos dias atuais, mas que emerge da necessidade e da falta de 
responsabilidade do Estado.

 Por consequência, a formação de boa parte dos cidadãos sergipanos foi comprometida, tendo em vista 
que poucos tinham condições de migrar para a capital ou para as cidades mais desenvolvidas para continuarem 
os estudos. A prova disso são as colocações de intelectuais como Maria Thetis Nunes, mulher revolucionária 
que fez história e deixou seu legado no estado, mas que só conseguiu se tornar uma intelectual com inúmeras 
formações porque sua família possuía os recursos necessários para mudar de município, ou pelo menos, 
podiam dar-se ao luxo de esforçar-se para prover o que ela precisava.

1 Texto produzido na disciplina “Educação em Sergipe” ministrada pelo professor Carlos Alexandre N. Ara-
gão.
2 Estudante do 8º de Pedagogia da Faculdade Pio Décimo de Canindé de São Francisco – FAPIDE.
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 Essa realidade não é muito distante, o que diferencia é o contexto, pois na época de Maria Thetis, por 
exemplo, era preciso deslocar-se para estudar o segundo grau e atualmente com toda a evolução do sistema 
educacional, a democratização do acesso e a construção de diversas escolas, a dificuldade que os discentes do 
interior encontram é em chegar a universidade, pois existem poucos ou nenhum polo próximo, dependendo da 
região e os que têm ofertam poucas opções de cursos. Ou seja, quem tiver interesse em seguir uma profissão 
que não é ofertada em seu local de residência (a maioria delas), mesmo passando em uma universidade pública, 
precisará arcar com todos os custos que uma mudança implica.

 Desse modo, percebe-se que a concentração de maiores investimentos em determinadas áreas que 
decorre desde os primórdios das políticas públicas educacionais resultou na acentuação das desigualdades 
sociais. Todavia, é preciso salientar que houve sim muitas melhorias e que comparado a outros tempos, 
atualmente, há muitos privilégios que devem ser reconhecidos, mas como direitos humanos essenciais e não 
como “presentes” do governo. 

 A esse respeito, é impossível não comentar sobre a falta de responsabilidade e a desvalorização da 
educação no Brasil, pois frequentemente, prefeitos, governadores, etc. envolvem-se em escândalos e respondem 
a processos administrativos por desviar dinheiro da merenda escolar, que não é mais leite desnatado, apenas, 
mas não possui a qualidade e valor nutricional necessários para alimentar adequadamente os estudantes, por 
esse motivo, a horta construída pelos alunos hoje apresentada como aliada do meio ambiente, ainda constitui 
uma maneira de ofertar uma refeição mais saudável e completa.

 Tendo em vista o contexto socioeconômico em que vivem a maioria dos brasileiros frequentadores de 
escolas públicas que contam com o lanche escolar para sobreviver, essas atitudes dos representantes chegam 
a ser desumanas e quantas práticas desumanas assolam o ambiente escolar que deveria ser um espaço de 
humanização e formação de seres críticos. A educação é um verdadeiro símbolo de resistência e os profissionais 
que atuam nessa área, então, são guerreiros que não recebem medalhas por não irem para guerra, mas que lutam 
todos os dias para que a utopia de uma educação democrática e de qualidade se torne realidade. Os desafios 
são incontáveis, mas a força de vontade sempre será maior e as histórias de resistência lidas e contadas por 
docentes mais experientes são um grande incentivo para fazer balbúrdia e não se perder na zona de conforto.
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ONDE JAZ O SILÊNCIO: O SEGREDO DA NARRATIVA ENTRE 

MAURICE BLANCHOT E ELENA FERRANTE

Tatianne Santos Dantas1

Sempre irei encontrar, em minha própria repetição, apenas o último 
reflexo de uma fala ausente na escrita, o escândalo do silêncio deles e 
do meu silêncio: não escrevo para dizer que não direi nada, não escrevo 
para dizer que não tenho nada a dizer. Escrevo, escrevo porque vivemos 
juntos, porque fui um no meio deles, sombra no meio de suas sombras, 
corpo junto de seus corpos; escrevo porque eles deixaram em mim sua 
marca indelével e o vestígio disso é a escrita: a lembrança deles está 
morta na escrita; a escrita é a lembrança de sua morte e a afirmação 
de minha vida.

      Georges Pérec

 A amiga genial (2015) é o primeiro volume de uma série de quatro livros que ficaram conhecidos como tetralogia 
napolitana. O romance conta a história de amizade entre Elena Greco, a narradora, e Rafaella Cerullo: uma amizade que 
tem início quando as duas são crianças e vivem em um bairro de Nápoles. Quando ambas estão com 66 anos, Rafaella – 
a quem Elena chama de Lila – desaparece. A partir do vazio deixado pela melhor amiga, a narradora começa a contar a 
história das duas desde a infância até o momento do sumiço. Percebemos durante a leitura que o desaparecimento inicial 
se desdobra em outros e que os desaparecimentos ficcionais são o reflexo da ausência da escritora da tetralogia. Elena 
Ferrante, o nome que assina os livros, é o pseudônimo de uma escritora que desde a década de 90 publica seus livros 
sem que sua identidade seja revelada. Ela só dá entrevistas por e-mail e através dos seus editores; o que conhecemos das 
suas reflexões sobre literatura e escrita estão contidas em uma coletânea chamada Frantumaglia: Os caminhos de uma 
escritora (2017), compilação de diversas cartas, bilhetes, ensaios e entrevistas concedidas por correio eletrônico. Em um 
dos trechos desse livro, quando convocada a fazer uma descrição física de si mesma, ela responde: 

Não. E permita-me citar, nesta resposta um pouco brusca, Italo Calvino, que, 
convencido de que tudo o que importa em um autor são as obras, escreveu em 1964 
a uma estudiosa dos seus livros: “Não forneço dados biográficos, ou forneço dados 
falsos, ou então sempre procuro mudá-los a cada ocasião. Pode perguntar o que quiser 
saber e eu responderei, mas nunca direi a verdade, pode ter certeza quanto a isso” 
(FERRANTE, 2017, p.74). 

 Na visão da autora, a ausência preserva um espaço de absoluta liberdade e criatividade que para ela tornou-se 
imprescindível. Em seus diversos prismas, os desaparecimentos que estão em jogo na autoria de Elena Ferrante e no livro 
A amiga genial parecem dialogar com algumas noções da literatura abordadas pelo escritor e teórico Maurice Blanchot 
em O livro por vir. Desde o início desse conjunto de ensaios que buscam colocar em cena os enigmas propostos pela 

1  Psicanalista, mestre em Psicanálise: Clínica e Cultura (UFRGS) e doutoranda em Estudos Literários (UFS). 
E-mail para contato: tatiannedantaspsi@gmail.com. 
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escrita literária, Blanchot mostra-se envolvido com a impossibilidade e a exigência de escrever herdadas de Mallarmé. 
Para Blanchot, a força da escrita não está no fato de que ela nos faz participar imediatamente das coisas, “mas do fato 
de que ela nos dá as coisas fora do seu alcance” (BLANCHOT, 2013, p.80). Em diálogo com seus contemporâneos, o 
teórico francês soube encontrar em cada livro sobre os quais fala uma fresta para entrever o cerne invisível ao redor do 
qual a literatura acontece. É na trama de ausência e de “vazio que se chama espaço” (BLANCHOT, 2013, p.81) que 
é possível vislumbrar algo da face mais secreta das coisas que se dizem na literatura. Por ser vazio, esse espaço 
está em deslocamento, mas nunca deixa de ser o mesmo, incerto, imperioso; para escrever um livro, deve-se ignorá-
lo. O sentimento de tocar esse lugar é a ilusão de tê-lo atingido. Tanto os ensaios de crítica literária quanto a ficção de 
Blanchot parecem ser a tentativa de evidenciar esse movimento em que, ao mesmo tempo, a obra busca se realizar e se 
dirige ao ponto onde prova a sua impossibilidade. 

 Neste ensaio me proponho a aproximar um dos desaparecimentos do livro A amiga genial o que Blanchot 
propõe em O livro por vir como sendo o segredo da narrativa a partir da leitura que faz de A volta do parafuso de Henry 
James. A ausência que constitui o vórtice que atrai todo o livro mencionada por Blanchot parece se relacionar com um 
acontecimento na infância de Elena e Lila. No início do livro, quando as duas estão brincando de boneca pela primeira 
vez, Lila joga a boneca de Elena por uma fresta que é a abertura para o porão da casa de dom Achille, dito na narrativa 
como o ogro das fábulas. Elena, por sua vez, agarra a boneca de Lila e repete o movimento, proferindo uma frase que 
será o mote para o jogo especular que se desenrola entre as duas em todo o romance: “o que você fizer, eu também faço” 
(FERRANTE, 2015, p.48). Esse acontecimento sela o pacto de amizade entre as duas e dá início a um jogo enigmático 
no qual a história tem lugar; jogo este que remete ao mise en abyme, no qual entra em cena a autora Elena Ferrante 
como uma personagem cuja biografia podemos acessar através do livro Frantumaglia. A queda das bonecas também 
parece direcionar para o ponto ambíguo onde, nos dizeres de Blanchot (2011, p.91), surge o enigma que interroga a obra 
literária desde o seu centro, “enigma com o qual não existe compromisso, porque ele exige que não se faça e não se seja 
nada que não tenha sido atraído para ele” (BLANCHOT, 2011, p.91). É a partir desse ponto que puxo os fios para fazer 
essa relação. 

1. “O que você fizer, eu também faço”

 Através do livro A volta do parafuso, do escritor norte-americano Henry James (1898/2008), Blanchot (2013, 
p.184) se pergunta o que é o assunto de uma narrativa e em que consiste o seu coração malicioso, ponto de enigma. 
Começa pela leitura dos Carnês, espécie de diário de James, lugar onde ele anotava fragmentos que depois seriam 
desenvolvidos nos livros: histórias que ouvia nas festas da alta sociedade que frequentava, conversas que capturava 
nas ruas, esboços do que será a obra. Por vezes uma página ou uma única frase que, “engajada na profundidade da 
narrativa” (BLANCHOT, 2013, p.184), configura a busca da narrativa por ela mesma, um caminho que só o movimento 
imprevisível da escrita romanesca pode abrir. Uma das frases dos Carnês que chama a atenção de Blanchot (2013) diz: “O 
assunto é tudo –o assunto é tudo (…) Quanto mais avanço, mais intensamente percebo que é sobre a solidez do assunto, 
a importância, a capacidade de emoção do assunto, e somente sobre isso, que convirá estender-me”(BLANCHOT, 
2013, p.185). Tudo o mais desmorona, parece pobre, trai a confiança do escritor: apenas o assunto deve ser levado em 
consideração. Mas o que é o assunto? A digressão de Blanchot (2013, p.187) encontra nos Carnês, três anos antes, o 
trecho que será posteriormente transformado no livro A volta do parafuso. Uma anedota que o bispo de Canterbury 
ouviu de uma senhora desprovida do dom da expressão e da clareza: 

A história de crianças (número e idade indeterminados) confiadas a empregados num 
velho castelo no campo, sem dúvida depois da morte dos pais. Os empregados, maus 



 

 REVISTA BARBANTE - 121

e depravados, corrompem e depravam as crianças; as crianças são más, perversas a 
um grau sinistro. Os empregados morrem (a história deixa vago o que se refere ao 
tipo de morteque tiveram) e seus fantasmas, suas figuras, vêm assombrar a casa e as 
crianças, às quais eles parecem fazer sinais, que convidam e solicitam, no fundo de 
cantos perigosos –no fosso profundo de um recinto desmoronado etc., para incitá-las a 
se destruírem, a se perderem ao obedecer-lhes, colocando-se sob seu domínio. Enquanto 
as crianças são mantidas longe deles, não se perdem; mas essas presenças maléficas 
tentam incansavelmente apoderar-se delas, e atraí-las para o lugar onde se encontram 
(…)Tudo isso éobscuro e imperfeito –o quadro, a história –, mas ali a sugestão de um 
efeito, um estranho arrepio de horror. A história deve ser contada –com credibilidade 
suficiente –por um espectador, um observador de fora. (JAMES, apud BLANCHOT, 
2013, p.187-188).

 Blanchot (2013, p.190) se pergunta: será esse o assunto de A volta do parafuso? O principal parece estar aí: 
as crianças, ligadas por uma relação dominadora com figuras que as assombram, as atraem, pela lembrança do mal, 
para o espaço onde elas devem se perder. É desse rascunho que James tira um dos efeitos mais cruéis do livro: a 
ambiguidade da inocência das crianças, o enigma das aparições que são atribuídas aos adultos e a incerteza que pesa 
sobre a projeção nelas do espírito alucinado de sua governanta. O que há de aterrador na história, evocação indireta do 
estranho, provém principalmente da desordem causada pela presença dos fantasmas e não da presença em si.  A 
desordem é provocada pelo fato da governanta ser também a narradora do livro, como seu não contentamento em 
apenas ver os fantasmas mas também precisar falar deles, “atraindo-os para o espaço indeciso da narração, naquele além 
irreal onde tudo se torna fantasma, tudo é deslizante, fugitivo, presente e ausente (…), e que é talvez apenas o coração 
malicioso de toda narrativa” (BLANCHOT, 2013, p.190, grifo meu). Chama a atenção, na nota que James faz como 
rascunho da escrita do livro que para a credibilidade da história é preciso que ela seja contada por um espectador, um 
observador de fora. A volta do parafuso começa com a reunião de um grupo de amigos na véspera do natal para contar 
histórias fantásticas. Um deles tem em mãos o manuscrito de uma história supostamente verídica: as anotações de uma 
mulher sem nome, filha de um religioso, contratada para trabalhar como governanta em uma casa de campo. Ou seja, a 
governanta como narradora da história é “a própria intimidade da narrativa, uma intimidade estrangeira, presença que 
tenta penetrar no centro da história em que ela permanece como uma intrusa, uma testemunha excluída” (BLANCHOT, 
2013, p.190). 

 Ao se impor na narrativa de maneira não-confiável ela nos revela a ambiguidade que tenta dissimular. Através 
dessa narradora, Blanchot nos diz que o assunto de A volta do parafuso é a maneira de girar em torno de um segredo. 
No entanto, não se trata de uma revelação, algum pensamento ou sentença que possa ser verbalizada e, assim, teremos 
sua solução –como em uma história policial tradicional. O segredo ao redor do qual a narrativa gira, seu assunto, deve 
permanecer nessa região que não é a da luz, escapando a toda e qualquer revelação. O que o teórico francês nos deixa 
entrever através do assunto é que em A volta do parafuso Henry James parte de uma história a ser contada que existe 
para ele antes mesmo de ser contada. Quando o autor se dispõe a narrar, ele não quer descobrir de onde essa história 
surge, qual sua origem –que deve permanecer como cifra do indecifrável –, mas fazer um esforço de alargar as malhas 
do discurso. Essa é a potência da criação literária. 

 Esse parece ser o movimento que começa a se desenhar quando Elena diz que, ao ver a boneca cair, sente uma 
dor insuportável; para ela, Tina era um ser vivo, e saber que agora ela estava no fundo de um porão, em contato com mil 
animais que ali viviam, a deixa desesperada. No entanto, a menina contém o desespero, pega a boneca de Lila e a joga 
no porão, dizendo: “o que você fizer, eu também faço” (FERRANTE, 2015, p.48). Lila exige que Elena vá buscar sua 
Nu e Elena responde que as duas devem ir juntas. 

 Elas adentram o espaço até então desconhecido. “Toda criança era tentada e ao mesmo tempo aterrorizada pela 
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possibilidade de forçar a portinha aquele tanto que tornaria possível passar para o outro lado” (FERRANTE, 2015, p.48), 
nos diz a narradora, deixando explícito que a passagem para o desconhecido não é simples. Elas conseguem abrir um 
espaço –suficiente para os corpos se esgueirarem portão adentro. Uma vez lá dentro, primeiro Lila, depois Elena, descem 
os degraus de um local úmido e mal iluminado. Nossa narradora sente medo, avança devagar, enquanto Lila vai decidida 
em direção ao fundo. O entorno estava cheio de coisas impossíveis de identificar por causa da escuridão, “objetos que 
estalavam, vidro, pedrisco, insetos, massas escuras, pontiagudas, quadradas ou arredondadas” (FERRANTE, 2015, 
p.48). A pouca luz que entrava através do escuro dava a ver também objetos conhecidos, mas era principalmente a 
desforma que dominava o local. Elena conta que toma um grande susto ao deparar-se com uma “cara flácida com 
grandes olhos de vidro, que se alongava num queixo em forma de caixa” (FERRANTE, 2015, p.48).   Elena sentia 
o tempo lá dentro como interminável, sendo invadida pelos sobressaltos que tocar em cada coisa naquele lugar lhe 
provocava. Por fim, Lila decide ir embora e, do alto da escada profere: “Foi dom Achille que as roubou e enfiou na bolsa 
preta”(AG, p.49). As duas saem correndo pela porta que, àquela altura, estava escangalhada. 

2. A fera no quartinho

 Assim como na narrativa de Henry James analisada por Blanchot, é possível ouvir ecos de anotações anteriores 
de Elena Ferrante no trecho do desaparecimento das bonecas em A amiga genial. De maneira análoga ao caso do escritor 
norte-americano, no livro Frantumaglia Ferrante (2017) escreve um texto em resposta a uma pergunta e o intitula como 
A fera no quartinho. Aqui se trata de situar a estrutura mise en abyme em que o livro é construído, pensando na repetição 
como uma pista para o mistério, um caminho para o coração malicioso da narrativa. 

 A estrutura que ficou conhecida como mise em abyme é definida pelo crítico Lucien Dallenbach (1977, p.18 
apud PINO, p.160) como toda inserção de uma narrativa dentro de outra que apresenta alguma relação de similitude 
com aquela que a contém. O objetivo deste recurso, criado a partir da obra do surrealista André Gide, é o de colocar em 
evidência a construção da obra. Na leitura de um relato dentro de outro é possível pensar em ambos como construídos, 
o que, para Dallenbach, traz diferentes formas de pensar a narrativa. O crítico enumera três dessas formas, a saber: a 
primeira, a mais simples, inspirada na técnica de confecções de brasões que inspirou Gide a transpor a mise en abyme 
para a literatura, podemos definir como uma história dentro da outra. A segunda reproduz o efeito de reflexão infinita de 
quando um espelho é colocado na frente do outro. Na literatura, essa forma se manifesta como um relato dentro de um 
relato semelhante, que, por sua vez, contém outro relato semelhante, e assim por diante. A terceira forma é a reflexão 
paradoxal, quando as narrativas contidas uma dentro da outra (de maneira simples ou infinita) confundem-se, sem que a 
leitura permita identificar o interior e o exterior de cada relato. É o caso de Os moedeiros falsos de André Gide, no qual 
o personagem principal, Édouard, escreve um romance chamado Os moedeiros falsos (PINO, 2004). 

 Blanchot alerta para a repetição no título quando fala do livro de Henry James, A volta do parafuso, que em 
algumas traduções brasileiras ainda ganhou o reforço para a volta, sendo chamado A outra volta do parafuso. Na série 
napolitana há uma repetição dos nomes da escritora-narradora: Elena Ferrante é uma autora que cria Elena Greco, uma 
narradora-autora, e os fragmentos da biografia de Ferrante aos quais temos acesso em Frantumaglia mantém em alguns 
aspectos, um espelhamento com o que acontece a Elena Greco na tetralogia que se inicia em A amiga genial. 

 No episódio narrado em Frantumaglia, que parece refletir-se na descida ao porão da casa de dom Achille na 
narrativa de Elena Greco, acrescento um ponto para pensarmos tais questões. É a partir de uma pergunta sobre culpa 
e inocência feita por uma repórter que Ferrante (2017, p.179) decide escrever as páginas sobre a fera no quartinho: 
“Nenhum dos seus personagens pode se declarar inocente, mas tampouco inteiramente culpado. Como se apresenta a 
culpa no feminino? E no masculino?”. A autora dá uma resposta longa, da qual vou extrair alguns elementos para pensar 
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como esse episódio se relaciona com a entrada no porão, o desaparecimento das bonecas e o segredo da obra literária. 

 Ferrante diz que seus primeiros questionamentos sobre ética começaram há algumas décadas, dentro de um 
quartinho. Ali desejou matar e se punir, aquele fora o lugar secreto de um longo conflito que teve com sua mãe. Esse 
quartinho, segundo a autora, já apareceu em seu primeiro livro, Um amor incômodo (1992) – tratava-se de um cômodo 
sem janelas, sem luz elétrica, na casa napolitana de sua infância. “Era um quartinho de despejo, abarrotado de coisas, 
mal dava para entrar (…) às vezes, a porta estava entreaberta e dava para sentir um hálito frio com cheiro de inseticida” 
(FERRANTE, 2017, p.117). Ela havia se convencido que se tratava do hálito de uma grande fera, pronta para devorá-la; a 
fera ficava à espreita, “entre móveis velhos, cadeiras sem assento, caixas, lanternas, uma máscara antigás” (FERRANTE, 
2017, p.117).

 Por volta dos dez anos de idade, Ferrante diz que o lugar se tornou de importância capital para sua história; sua 
terceira irmã tinha quatro anos e era um obstáculo nas brincadeiras com a outra irmã, de sete anos. Um dia, cansada das 
intromissões da caçula, ela diz: precisamos de uma corda para continuar a brincadeira, tem uma no quartinho. Ela chama 
a atenção para o fato de que não pediu à irmã que fosse pegar a corda, apenas sugeriu que elas estavam precisando de 
uma para continuar a brincadeira e onde poderiam encontrá-la. Sentia-se exasperada, desejava a morte da irmã que se 
intrometia nas brincadeiras entre as duas desde que havia nascido. Por isso, ficou satisfeita com a frase que brotara com 
naturalidade, afirmando que sempre se lembrará dela por ter sido o início consciente da sua relação com as palavras: 
“precisamos de uma corda, tem uma no quartinho” (FERRANTE, 2017, p.118). Conta então que, ao observar sua irmã 
ir em direção ao quarto, começa a imaginar que a fera a está devorando. Essa imagem lhe dá embrulhos no estômago, 
“a imagem do corpo reduzido a uma pasta de sangue” (FERRANTE, 2017, p.121) criara-lhe um mal-estar insuportável. 
Elena corre até o quartinho para tentar acabar com aquele asco, passa na frente da irmã e se tranca ela mesma lá. Diante 
da confusão armada pela caçula, a mãe aparece e dá um tapa na menina mais velha, o que gera um conflito: como podia 
ser punida por ter salvo a irmã? A partir de então, a autora diz que só acalmou suas dúvidas sobre culpa, inocência e 
ética quando aos 18 anos encontrou a filosofia kantiana. Concentrou-se em dar a si mesma um certo alívio pelo desejo 
que havia sentido e não tinha cessado nos anos seguintes: apesar de ter salvo a irmã e se submetido à fera no quartinho 
no lugar dela, não era esse seu desejo. Se ela correu e passou na frente fechando a porta atrás de si foi por não suportar 
a imagem do corpo esmagado e reduzido a nada. 

 A autora diz que escreveu várias vezes sobre o quartinho sem bons resultados. Ao longo dos anos, a lembrança 
tornou-se algo difícil de sistematizar em uma página. No entanto, seus dois primeiros romances certamente partem 
daí, afirma Ferrante: a porta fechada, a imaginação do mal e do medo estão no cerne dos acontecimentos de Um amor 
incômodo e Dias de abandono, livros lançados até a data de publicação da entrevista. É possível deduzir que também 
o episódio da queda das bonecas encontra essa cena distante da infância da autora: a descrição do ambiente é parecida, 
inclusive há a imagem da máscara antigás. A escritora parece colocar em evidência que esse episódio no quartinho tem a 
ver com a sua criação posterior, como se suas obras literárias futuras fossem uma repetição daquele início de sua relação 
com as palavras. As personagens que são criadas posteriormente, que habitam também aquele quarto, são criações de 
outras realidades para salvar-se. 

 Retomando Pino (2004), o que parece acontecer na série napolitana em relação à Frantumaglia é o reflexo no 
relato da história de Lila e Lenù de um ou mais elementos narrativos de um primeiro relato com fragmentos biográficos da 
autora Elena Ferrante, reflexo este que é radicalizado pela ausência da autora, engendrando possibilidades de teorização 
para a questão da autoria, os processos de criação literária e leitura ou a manifestação da produção da obra e da recepção. 
Meu recorte aqui é específico no primeiro livro que compõe a tetralogia napolitana, mas a leitura de algumas entrevistas 
de Frantumaglia apontam para um jogo de espelhos também nas personagens dos outros livros de Elena Ferrante. Como 
a segunda forma de mise en abyme proposta por Dallebach (apud PINO, 2004), um espelho na frente do outro origina 
uma série de imagens que se reproduzem ao infinito. 
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3. Ao redor do segredo

 Busquei aqui aproximar a noção de Blanchot de coração malicioso da narrativa com o segredo que se instaura 
em A amiga genial a partir da queda das bonecas e como essa relação se dá em uma construção que remete ao mise en 
abyme. Nas obras literárias que analisa em O livro por vir, o teórico francês parece apontar o movimento em direção à 
relação nua, no qual quem escreve parece querer separar-se de si mesmo para escrever, para alcançar o que ele circunda 
como espaço literário. Blanchot parece empreender um esforço em O livro por vir de traçar uma cartografia, através da 
presença de alguns escritores, de como acontece o movimento de colocar-se fora de si mesmo para escrever. Goethe, 
Antonin Artaud, Virginia Woolf, Joubert, Henry James, deixaram escritos em seus diários, cartas, carnês, depoimentos, 
algo sobre sua experiência de escrever e é no rastro disso que Blanchot se coloca para falar sobre a escrita e também 
deixar resvalar algo desse segredo na teoria literária. Afinal, também não é possível pensar n’O livro por vir como 
um livro que contém um segredo, um enigma? O livro por vir é o livro que mostra s impossibilidade de escrever a 
ausência, o desaparecimento e, concomitantemente, não cessa de mostrar o movimento dos escritores de lidar com essa 
impossibilidade. 

 Com Elena Ferrante permanecemos na borda do segredo, tecendo com a ausência da escritora e os 
desaparecimentos que compõem suas narrativas uma costura que alinhava alguns pontos sem revelar completamente 
sua trama. O jogo especular criado através do mise en abyme, parece escancarar o enigma nos dizendo que o segredo não 
existe para ser revelado e sim, para ser sustentado. Termino com as palavras de Ferrante em Frantumaglia, quando faz 
referência ao ponto para onde a obra se direciona quando fala sobre o ato de escrever. Segundo a autora, as palavras 
trabalhadas no texto literário, as histórias contadas, os personagens aos quais se tenta dar vida através da narrativa, “são 
apenas instrumentos com que circundamos a coisa fugidia, inominada e sem forma que pertence apenas a nós mesmos 
eque, no entanto, é uma espécie de chave para todas as portas” (FERRANTE, 2017, p.73). A pergunta que cada história 
guarda é se aquele é o movimento certo para “agarrar aquilo que jaz em silêncio” (FERRANTE, 2017, p.73), a coisa que 
quando capturada estende suas garras pelas páginas e dá vida ao inanimado. Para Ferrante, a resposta para isso é incerta, 
mesmo quando se termina a escrita de um livro. Muitas vezes é difícil identificar o que exatamente aconteceu nas linhas, 
entre as linhas; e é nesse não-saber que está o mistério da literatura. 
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Autora convidada da Revista Interativa Online The Wolf Bard; Revista Batuque na Caixa e Revista 

Outros canais de publicação:

 Instagra: @adri.poesias e Facebook: Adri Ribeiro, Tweeter: @Adriribeiro14. Plataforma Anchor e Spotify– 
Série de Podcast Contos que me encantam 

Soneto de paixão infinda 
 

Amei-te um dia e hoje ainda mais um pouco 
De novo e agora mais ainda um outro tanto 
Mais outro tanto desse amor no peito louco 

Amei-te antes e agora mesmo igual o quanto 
 

Amei-te tanto antes embora nada tenha sido 
Em sendo nada o meu amor foi tudo outrora 
E um tudo que em mim nada fora esquecido 
E amei-te em tudo e muito mais ainda agora 

 
Amei-te ontem e te amarei por amanhã ainda 
Mesmo que esse amor pra sempre ainda dure 

Amar-te-ei de novo e com igual paixão infinda. 
 

Amei-te hoje e mais agora há alguns instantes 
E doravante essa paixão infinda talvez perdure 
Quiçá por toda vida e até bem mais que antes. 

 
 Adriribeiro/@adri.poesias
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O RENASCER DE UM POETA

 ‹A MORTE DE UM POETA› - anunciava,

     Com letras em destaque, no jornal,

     E um negro laço, confirmando tal

     noticiário, a todos, alarmava.

     O tempo pesaroso ressoava -

     Trovões - e a chuva forte lacrimal,

     Caindo como em pranto sepulcral,

     Traduzia a dor... Tudo consternava!

     O pássaro cantor, emudeceu

     O pôr do sol também não despontou

     A estrela entristecida, feneceu...

     Mas via-se um sorriso em sua face,

     No último suspiro, ‘ele’ lembrou:

     - ‘Poeta não morre, nos versos renasce!’

Aila Brito
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O nascer da poesia 
 
A poesia que nasceu do espanto, 
Pasma e nua, se vê num espelho. 
 
Surpresa com a imagem refletida 
E com a maneira tão inesperada, 
 
Com que misteriosamente surgiu. 
Beleza que da linguagem emergiu. 
 
Havia sido escrita por ninguém, 
Pois provinha dum estado aquém, 
 
Além da real escolha e decisão, 
Superior a singular imaginação. 
 
Essa história há de se vincular, 
Ao que pensava Ferreira Gullar.

Aline Bischoff 
 
* Poesia inspirada em entrevista do poeta Ferreira Gullar, concedida à Braskem, em 

2015.

-------------------------------

Sobre a autora: Aline Bischoff é uma artista paulista que atua em diversas linguagens artísticas, tais como: 
música, literatura, teatro, artes plásticas e visuais. Na literatura a sua preferência é pela poesia. Possui obras 
publicadas em blogs, revistas, jornais, coletâneas e antologias, com numerosas premiações em festivais e 
concursos literários nacionais e internacionais.
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                                 O ARCO-IRIS                           

                           Descortina-se o arco-íris!

                           Dissipam-se as ágmas.

                           No esplendor dos matizes,

                           Murcham-se as lágrimas.

                           Arco celeste, arco da aliança!

                           É também arco da chuva...

                           Reluzente esperança

                           Das alcovas da turba.

                           Emanando suas cores

                           Em cenários diversivos,

                           Reacendem-se os fulgores

                           Há tanto, empedernidos.

                            Abrem-se os sorrisos!

                            Esvoaça-se a passarada...

                            Aguçando-se os viços

                            Da cidade engalanada.

                            A paz assim tão presente

                            Na calmaria do dia,

                            Devolve a lira plangente

                            À inflexão que enuncia.

                            Quando nesses momentos

                            O mundo sorri feliz,

                            Unem-se os pensamentos

                            Do modo que eu sempre quis.

                            Nesse dia ganho um sonho...
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                            Esqueço a sorte perdida.

                            Não há suspiro enfadonho.

                            Respiro a paz mais querida.

                            As borboletas ao vento

                            Ganham cores de opalas,

                            Enquanto nesse acalento

                            Nas gólgotas a dor se cala.

                   

                                                   Antenor Rosalino
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‘Houve um tempo que um penetrante-noturno olhar se fixou como sol.  

Mas o tempo passou.  Nove’s  fora, nada, 

dentro de mim - o olhar - não se dizimou’

DEFIN’EMOÇÕES

 
Certa vez, a infância se reviveu.  
A nudez (mais pura) deu um beijo no espelho que não se quedou perplexo, 

e refletiu o seu ‹eu› vestido, modo correto. 
O mundo enrustido (por dentro, o certo), quedava-se à espera, 

‹pareceu descoberto... 
Pálidas clarividências, dignas por aparências, 

- vinga-se o ardor -

onde o conceito aduz, que não há pecado na biologia do amor.  

Mas d›escolhas caminhos difíceis, bifurcação.  
Ante dívidas (mas sem dúvidas) do antagonismo social, 

- tem medo não - 

forçou seu mister. 
Resplandeceu-se dele, ela, 

em seu total esplendor, o enaltecer.... 
 
...linda menina (um dia), hoje outrossim, bela Mulher, 

qu›em verdade um pouco mais quer (creio assim), 
mas que afora aflige o cedo, antes tarde 

– pois o dia nasce - 

se arruma seu ‘eu’ pro acontecer. 

És por que és, sábia-sincera, líder-prudente, dona de si, 

(com seus vícios, sim)

‘ssim se faz parecer.

(obs: poesia-presente aniversário para amiga Tania Granussi)

Biografia: Antonio Jadel é advogado e administrador. Atuante nas ciências humanas, tem pós-graduação em 
Direito Empresarial e exerceu carreira profissional em empresas de médio e grande porte. Atualmente tem seu 
foco no empreendedorismo jurídico. Sua primazia é o humanismo, como filosofia. Vê na arte e na cultura a 
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grande riqueza da humanidade, crendo que esse é o ideal de valor que deveríamos ter e viver.

Na literatura já publicou o livro ‹Dito & Feiro, Por Entre Sonhos e Poesias; participou da Antologia ‘Esboços 
Da Alma’›; editou o e-book em homenagem ao seu pai: ‘Reminiscências Poéticas – A Vida é Um Fato’, e nos 
idos de 1995 ganhou prêmio de redação em uma sociedade religiosa. Já participou de cursos de poesias pela 
OAB/SP, e recentemente de vídeo no ‘Projeto Paralelas’, da Via Cultural, de São Paulo.  Nascido na capital 
(SP), onde vive o seu cotidiano profissional e pessoal. É praticante de esportes e seu hobby: viajar, poetar, 
viver...
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Deus, como eu te amei 
 
 
Eu achava ela tão linda 
Tudo nela me atraia... 
Ela tinha umas sardas no rosto 
Eram lindas... como bem lhe caía. 
 
Ela era esperta delicada 
Sorria sempre... até do nada 
Comigo, ela sempre brincava 
Me chamava de feioso, eu gostava. 
 
Parecia ser a chefa de suas colegas 
Todas gostavam dela até bajulavam 
Eu de longe ficava e a tudo admirava 
Quando se cansava, comigo ela falava. 
 
D’um jeito lindo Ela me olhava 
Sem graça eu ficava, ela me brigava 
Por ser tão calado, mas me gostava 
Ela sequer sabia, o quanto eu a adorava. 
 
O tempo passou nossa infância acabou 
Ela foi p’rum lado eu fui pra outro 
A vida outro rumo pra nós tomou 
Depois soube que ela se casou. 
 
Outro dia fui por lá 
no local onde crescemos 
Vi o colégio... as ruas do lugar 
E onde mais gostávamos de ficar; 
 
Entrei na nossa igrejinha 
Onde um dia sonhei com ela me casar 
Tava tão linda, cheia de flores 
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Eu me ajoelhei e comecei a rezar. 
 
Quando levantei vi pessoas ao redor 
Um grupo de senhoras conversavam 
Uma delas era a que mais se destacava 
Vez em quando para mim ela olhava; 
 
Então de mim, ela se aproximou 
Sem me deixar pensar perguntou 
Você é quem eu estou pensando?! 
E sorrindo corrigiu «quer dizer» o senhor... 
 
Fiquei tão feliz porque de mim se lembrou 
Naquele instante meu coração parou 
Disse: só se for você quem pensando estou 
Sorriu como antes  depois me abraçou. 
 
Sorrimos muito conversamos tanto 
Depois ela falou, lembra do Zé Carlos? 
Eu disse: - sim, te adorava é o que sei 
E me falou: - pois é, foi com ele que casei... 
 
Eu disse: que legal o amor sempre vence 
Ela me disse: sei que você também casou 
Mas seu semblante caiu o riso murchou 
E o que conversávamos por ali parou; 
 
Ela levantou-se em seguida me abraçou 
E antes de ir-se embora em meu ouvido 
Ela sussurrou, eu estático e confuso fiquei 
Baixinho falou: - Deus! como eu te amei... 
.............................. 
Antônio Souza 
(Contos/Amor).  
  
Música: https://youtu.be/DaUcYuAs3Yw 
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Lionel Ritchie – Hello 
  
www.antoniosouzaescritor.com 

--

Antônio de Souza Filho

Advogado

OAB/AM. 8123
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Oração de São Francisco

Se existe alguém que não conhece a Oração de São Francisco, isso é um fato raro.

Mas vamos relembrá-la:

Senhor,

 
Fazei de mim um instrumento de vossa Paz.

Onde houver Ódio, que eu leve o Amor,

Onde houver Ofensa, que eu leve o Perdão.

Onde houver Discórdia, que eu leve a União.

Onde houver Dúvida, que eu leve a Fé.

Onde houver Erro, que eu leve a Verdade.

Onde houver Desespero, que eu leve a Esperança.

Onde houver Tristeza, que eu leve a Alegria.

Onde houver Trevas, que eu leve a Luz!

Ó Mestre,

fazei que eu procure mais:

consolar, que ser consolado;

compreender, que ser compreendido;

amar, que ser amado.

Pois é dando, que se recebe.

Perdoando, que se é perdoado e

é morrendo, que se vive para a vida eterna!

Amém

Essa oração não foi escrita por São Francisco. Na página https://pt.aleteia.
org/2016/10/03/a-oracao-de-sao-francisco-que-nao-foi-escrita-por-sao-francisco/, 
encontramos a seguinte afirmação “Na busca das origens desta bela oração, não 



 

 REVISTA BARBANTE - 138

foi possível ir além do mês de dezembro de 1912, quando foi publicada em “La 
Clochette”, uma “petite revue catholique pieuse” fundada pelo sacerdote e jorna-
lista Esiher Suquerel (1923). Uma das hipóteses é de que ele mesmo tenha sido o 
autor da prece.”.

Apesar de não ter sido escrita por São Francisco, ela reflete bem o papel de um 
missionário, seja ele vinculado a alguma igreja ou apenas um indivíduo que acre-
dita no seu papel de transmitir conforto para os outros.

Mas vamos atentar para a frase “Pois é dando, que se recebe”. Ela parece contradi-
zer tudo que se propõe na oração. Se por um lado o autor se colocou no centro de 
uma doação permanente, depois ele declara que espera ser recompensado por isso.

Na realidade, esse pensamento, junto com o “não pecar por medo de ser punido”, 
são as bases do comportamento de muitos que se dizem religiosos. Se constitui 
numa santidade fingida.

Eventualmente acontecimentos fortuitos pode nos levar a acreditar que estamos 
sendo premiados por alguma “boa ação” que praticamos e essa impressão é explo-
rada por certas “igrejas” para extorquir seus fiéis.

Mas vamos imaginar que a oração realmente tenha sido escrita por São Francisco. 
Com base no que sabemos sobre ele, seria fácil aceitar que realmente poderia ter 
feito isso. Porém, a frase “Pois é dando, que se recebe”, teria um outro sentido.

Nós somos o que somos e a nossa essência, queiramos ou não, afeta o meio em que 
vivemos. É como se essa essência transpirasse por nossos poros e se espalhasse no 
ar.

Quem age positivamente, de acordo com seu íntimo e apenas vive o que é, não 
precisa ter preocupação excessiva de agradar os outros ou ficar medindo o alcance 
de seus atos. Em termos espiritualizados, poderíamos dizer que essa pessoa tem 
uma “luz interior” que, mesmo que ela não se esforce por isso, acabará iluminando 
o mundo.

O inverso também é verdadeiro. Quem tem tendência para atitudes negativas, mes-
mo que se esforce por esconder seu íntimo ou fingir o que não é, de uma forma ou 
de outra influi no meio em que vive, porém negativamente.

Pensando em providência divina, temos que esquecer o egoísmo do “eu” e pensar 
coletivamente, assim, o nosso bem estar espiritual seria o resultado de uma “ope-
ração aritmética” onde os fatores são as duas forças que citei. Aqui a frase “Pois é 
dando, que se recebe” se torna válida, mas não no sentido do “toma lá, dá cá” e sim 
de que a somatória de nossos atos conjuntos percorrerá o mundo e aí receberemos 
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todos juntos o mesmo resultado, preferencialmente bom porque temos que acredi-
tar que a maioria dos seres deste planeta são bem intencionados.

Sob esse ponto de vista, podemos dizer também que nossa dimensão vai muito 
além dos nossos limites físicos, porque nosso “ser” se soma com todos os outros 
“seres” e a dimensão desse corpo invisível se torna planetária.

Argonio de Alexandria
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Desafios nos sertões

Ariane de Medeiros Pereira

Caicó/RN

Trancada pelas tradições sertanejas que te corriam

Buscava quebrar com a lógica que te sufoca

O pensamento errante era sua companhia

Naquelas manhãs de ventania

A casa era sua prisão secular

Vigiada pelos olhos atentos a disciplinar

Mas, alguém se esqueceu de avisar

Que na alma jamais se pode mandar

A menina que já se tornava mulher 

Fez de seu pensamento o seu guia

E com sua prisão resolveu quebrar

E saiu pelo mundo a desvendar

De seu corpo fez sua nova moradia

E não hesitava em buscar o conforto

Para melhores dias,

Com aquele corpo a te guiar!
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No embalo dos sertões

Ariane de Medeiros Pereira

Caicó/RN

Nos caminhos por onde andava

Corria em embalos e desencantos

Naquelas estradas de terra seca e chão batido

Procurava a cura para o seu pranto

Não demorava a perceber que aquele era o meu lar

Construído em meio a sopro e solidão

Nas paisagens tristes do sertão que era popular

Os discursos foram gestados sobre o prisma da escravidão

O que não contaram é que na minha casa do sertão

Havia muito mais que uma simples servidão

Ali era o lugar que o homem descobria o seu norte de aptidão

O meu sertão era o bálsamo em prontidão

Os dizeres que o representava

Não passavam de ilusão

Naquelas terras distantes

Somente existia imensidão e coração!
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UM DIA APÓS     

Após um encontro. No outro dia.

Tensão enorme. Sensação de vazio. 

Uma lágrima pingou.

Apertou os olhos, 

Fechando-os,

Para ver se caíam mais dores. 

No dorso de sua mão cruzada,

Sofrida, 

Sentiu a lágrima cair. 

Olhou para sua mão, 

Soluçou... 

A lembrança era muito triste, 

Dolorida. 

Falta de afeição, 

De respeito. Ingratidão. 

Demais. 

Mas precisa continuar.

Apesar do tanto sofrer, 

A vida continua. 

O tempo não para. 

É preciso viver.   

                     Assma Gabriela    

Membro da AFCLAS (Academia Feminina de Ciências, Letras e Artes de Santos)



 

 REVISTA BARBANTE - 143

ESPELHO DA VIDA

Mesclada é a vida 
de sonhos, desventuras,
entre amarguras
sorrisos de alegria.
Flores, ruínas
o tempo descortina,
por entre as trevas
a luz que ilumina.

Rios, cascatas
e pedras no caminho.
Rosas, espinhos, 
fartura e a fome.
Assim deslizam
os seres mais perfeitos,
fé, preconceitos,
mulheres e os homens...

Em mil nuances
a vida se retrata,
e em mil espelhos
o seu perfil reflete.
Montanha russa
com altos e baixos,
No vai e vem
a vida se repete...

Bryzza
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FELIZ DIA DO ESTUDANTE*

Pupilo discípulo estudante

Dedicado aprendedor

Poderás ser no futuro

Um exímio professor

A este em meu conceito 

Tem um saber bem perfeito

Pois ensina com amor.

Aos estudantes do Brasil

Parabéns pelo seu dia

Sendo daqui de Cipó 

E de toda minha Bahia 

Aceite desse poeta 

Um par de rima correta

Recheada de poesia.

Você que é o futuro

Dessa imensa nação 

Nunca esqueça que a vida

Lhe outorgou a razão 

Pra espalhar pelo mundo

O aprendizado fecundo

E ponha em prática a lição.

Estude pesquise se esforce

Pra garantir teu futuro

Pois o saber te levará 
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A um forte porto seguro

O estudo é um tesouro

Vale mais que prata e ouro

É luz que brilha no escuro.

Na matéria do destino

Aprenda o que puder

Seja sempre otimista

Para o que der e vier

Pois o mundo é uma bola

Gira em tudo e faz escola

Em todo canto que estiver

Leve a sério seus estudos

Firme nesse caminhar

Siga reto e confiante

Nunca vá desanimar

Porque o saber é um escudo

Almeje conquistar o canudo

E nunca deixe de estudar

Faça você o que for:

Medicina, engenharia

Nutrição, veterinária 

Ou quiçá advocacia 

O mundo está na sua mão 

Busque sua vocação

Que te fará crescer um dia
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Aceite essas palavras

E as guarde com carinho

Só lhe peço não desista 

Não perca o foco ou o caminho

Deus estará ao seu lado

Aceite do poeta o recado

Contido em cada versinho.

Abra as portas do mundo

Estude com dedicação 

Agradeça aos seus Mestres

Guarde-os no coração 

Pois um dia irá lembrar

De quem lutou pra te ensinar

Com muita dedicação. 

Carlos Silva

Caldas de Cipó BA.

O dia é 11 o mês é 8 o ano é 21 e o século também é XXI.
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Ao Longe a Serra

Pela manhã vislumbro a fresca serra

Ao caminhar por entre a verdura,

Que me faz descrever esta pintura

E a paisagem que o verso encerra! 

A Ocidente o mar visto da terra

Onde o pôr-do-sol torna a noite escura,

Na jornada isto se me afigura

E o espírito pela natureza erra…

A vista, a natural paisagem vislumbra

O olhar, com a natureza se deslumbra

E os mais variados recantos oferece,

Além, a serra recortada na penumbra

Sem que o denso arvoredo a encubra

Fica a serra que ao longe nos aparece!

Casmil, (Cassiano Camacho) 09.07.2021
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QUANDO O HOMEM AMARÁ A VERDADEIRA JUSTIÇA?

           “Com certeza, oh, sim! não há dúvida... 
                      qu’em nome da Justiça... 
                 perdoar um criminoso... 
                         é maltratar... um inocente 
     principalmente para fazê-lo retornar ao nosso espaço, 
        e ali deixá-lo fazer o qu’ele mais faz... de forma frequente: 
                  O seu tão amado crime” 
                                     (Cristiano de Sá) 
    
      
   Gritam as almas... 
      Esgoela a própria Vida... 
  A implorar por justiça 
        Na sonor’acústica que desd’aurora dos tempos branda... 
    
     Mas, existiria “humana justiça”? 
            (na perfeição de sua prática?) 
    E por que tantos com suas togas não a cumprem? 
      Seria por medo dos “injustos”? 
         Ou mais seria porque “mercenários do Estado”... são? 
 
Por que vos calam, ó excelentíssimo juízes, no que pela omissão de suas 
        palavras, livram-se do dano a quem deles, pois, mereciam...? 
   E deixam gemer no leito em que dormem os que sofrem d’outros 
          os seus golpes... as suas afrontas!? 
  Oh! Se são sempre assim suas respostas, quão lamentáveis dos 
       inofensivos deste mundo... as suas tristes sortes! 
 
     Ó juízes do mundo! 
         Ó magistrados da terra! 
  Quando entenderão o que seja realmente “fazer justiça”? 
     Mas, o sol que s’esconde durante a noite eis que a todos vê c’outras 
         luzes 
   E que, se vemos algo no clarão da noite, é por que sua luz não é 
           de tod’oculta 
 
      A Vida pelo que a todos vê com tantos olhos 
         ela sim, fará valer, com certeza, a sua “justiça” 
             visto que su’essência é também... “justa”

 
                      ************************** 
                     Cássio Palhares
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SOL DO AMANHECER

 
Aonde andas neste amanhecer? 
Por que esconde tua face radiante, do meu olhar? 
Sabe, o dia fica muito triste sem você! 
Tudo está cinza! Frio! Triste! 
Você me dá alento, energia pra viver. 
Volta, por favor! 
 
Traga-me urgentemente, 
Teu brilho e teu calor. 
Estarei a tua espera... 
Com um largo sorriso nos lábios, 
E, o olhar mais sereno que houver; 
Eu o tomarei em meu corpo, 
E aquecerei minha alma. 
 
Volta amado sol, para iluminar o meu dia!

Cellyme
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Barbante, belo presente

Amo a revista Barbante

Que é da minha terrinha

Eu a tenho na estante

Gosto de lê-la todinha

Trajano deixa legado

Dando sempre bom recado

E ela ainda garante

Estar sempre no mercado

Amo a revista Barbante

Que é da minha terrinha

Chico Legal
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O ARMÁRIO DE SÃO JOÃO

(Decio Britto)

 

Eu os decifrarei sempre

Por toda a eterna idade

Esses seres dito humanos

Escravos da perversa idade.

 

Daqui a cem centúrias

Terão Deus e o Cão idos

Ao abrigo da natureza

Dos 7 palmos de chão.

 

Q recado nos terão dado

Os anjos caídos de bruços

Caídos ao largo de lados

Os bichos safados sempre

Vindos de Q constelação???

 

Terão eles nos dedurado

Nosso dna melhorado???

A espécie criptografado

Do barro, da maçã de Adão.

 

Que desejam os Etzudos

De cada um de nós HS

Ensinar-nos a atar cadarços

No Gde. Colisor de Hádrons???

 

PQ terão chegado de Órion

De Sirius, das Plêiades

Ou de Andrômeda??? Sós
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Estaremos sempre inseguros

Nas Américas, Ásia, Europa

Oceania, Bahia ou em Roma.

 

PQ tantos mistérios e deuses

Astronautas, se para todos

Humanos se apagam as luzes

Da Ribalta??? PQ tanto tango

E diz que me disses???

Se de há muito está escrito

O Livro do Apocalipse???!!!

 

(P.S: HS = HOMO SAPIENS). 
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CONFISSÕES DE UM BÊBADO...

Lá vem o amor,
vestindo seu paletó,
pele fria de dar dó,
sentindo-se aquecido.

Parou numa esquina,
acendeu seu cigarro,
cofiou o amarelo bigode,
ficou um pouco a pensar.

Pensou enganar Maria,
viu Tereza mais bela,
mediu as cores e as formas,
decidiu amar as duas...

Criou um discurso odioso,
beijou Tereza escondido,
criou um terreno ardiloso,
para mais tarde carpir.

É, o amor não tem jeito,
é um puto em pele de ovelha,
macio no sentir, duro no existir,
disse, o bêbado a refletir.

O amor, desfila em alma,
o corpo só quer o prazer,
amou Maria e Tereza,
enganou várias meretrizes.

Jurou casar-se com Amália,
logrou o amor de Beatriz.
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foi andando sem rumo na noite,
caiu, e quebrou o nariz...

Ah, o amor, está um caco,
envelheceu perdeu seu fervor,
viveu brincando de amor,
agora está por um triz.

Olha e não vê os seus trajes,
seu cigarro queimou-se,
seu terno puiu-se,
as ruas por onde passou,
por hora deixou de existir.

O amor está perdido na esquina,
tem horas que está a pensar,
Tereza, Maria, Amália e Beatriz,
nunca mais á de por ali passar.

O amor, aperta as calças,
amarra as suas botinas,
acende um pito, chora na tarde,
dá o primeiro passo,
se põem no mundo a vagar.

E por todo lugar que passa,
os bêbados nos cantos das praças,
gritam em grande algazarra,
o amor perdeu seu perfil.
caminha um tanto sem graça,
sentindo-se o ser mais vil...

Divino Angelo
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Eu me fiz assim

Refém do além

Do olhar marginal

De sonhos destruídos

Em uma esfera da rua lateral.

E percebi a encruzilhada em que atravesso, em dias de cores do seu azul celestial.

Pingo a gota da chuva no céu da sua boca e molho o meu coração com a 
despedida da sua chegada.

O escombro que somos, que fomos e que ainda me aquece.

Te esqueço na rua principal da cidade à noite, do sol das 9, do café às cinco, no 
quarto escuro da luz acessa.

Te encontro em mim, saciado de desejos, possuídos por detalhes de um corpo nu, 
frio em chamas, abraço frouxo, vazio na alma.

Te guardo e jogo, viro cinza e volto.

                                                                                                                      Eidisara 
Alves Freitas.
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                                               AMARRAS

                                     Não queira me prender.

                                     Não serei a presa de um caritó,

                                     nem  do brilho das alças douradas.

                                     Sou livre...

                                     livre  das  amarras entrelaçadas,

                                     das curvas ameaçadas,

                                     dos reinos entristecidos.

                                     Sou a presa...

                                     de mim mesma,

                                     da  minha liberdade,

                                     das  retas da sensibilidade.

                                     Sou livre...

                                     livre  para voar

                                     nas  asas das ranhuras 

                                     das  minhas inquietações.

                                        Elza Francisco

                                                  Lavrinhas   SP
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ADEUS   À UMA   MÃE

                                   Fátima Leite

 

Não há palavras que traduzam

A dor lancinante e profunda,

Que perfura o coração de um filho,

Ao saber de sua mãe defunta...

 

É um punhal cravado profundo na alma,

Que o faz perder a base do seu ser.

Pois, a genitora é a raiz,

O alicerce, a força motriz que faz o filho crescer.

 

E o ser que hoje chora,

Chora lágrimas pesadas...

De lembranças, de saudades de outrora,

De suas últimas caminhadas...

 

Em seu único consolo, chora,

Ao saber que o grandioso Deus,

Em seu imenso amor, agora,

Recebeu a sua amada mãe nos braços seus!

 

29 –07 – 2021

               Poema em memória  à minha amada mãe  Ana Gomes do Nascimento.
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[Amor que transcende o tempo] (Dueto) 
 

Amor 
Tempo e Vida... 

Temas tão presentes 
 

[Recorrentes 
Sempre, sempre 

Em revoadas na mente... 
 

O que é o amor? O que é amar? 
Se o tempo é outro 

... as respostas mudarão? 
 

O estado de amor é um “pertencer” a quem se ama 
Um entregar-se, por inteiro, com liberdade 

(sem perder a sua própria liberdade) 
 

Ah! Vem pela vibração qual onda a s’estender na praia 
E em suas areias...nelas afunda... sem medo 

De bom grado os amantes s’entregam 
E nas delícias do tempo... 

Vorazes se lançam... 
um n’outro 

E se unem...e se juntam... e não querem d’outro... largar 
 

Você é a minha vida 
... eis que se dirão 

Pois, que o são 
 

O amor... (nos dois) é infinito 
E a esperança... convida... ao infinito 

Terá a Eternidade um “segredo” nel’escondido? 
 

Com certeza... a “paciência” 
Nela se cabe o que há de mais valioso 

Contra tantos que desfalecem no caminho (por não querer esperar) 
E assim, colhem os frutos verdes (que não podem ainda comer) 

 
Se privamos agora de nosso gozo 
é só um tempo... (também breve) 

Só a ansiosa mente é que crê ser longo (pois é a sensação) 
... tenhamos paciência (sempre se dirão. Precisam e não a tem) 
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São ávidos 
Extremamente 

Ansiosos um pelo outro... 
 

[Você é a minha vida 
... a todo instante 

Se dizem 
 

...E, assim pensam 
Desejando, pra eles, um “hoje” eterno, 

Pois que creem na eternidade do momento 
 

No que o “presente” é o único tempo, realmente, deles 
Vivem o amor que melhor se conjuga... “no tempo presente” 

Sim, vivem, em plenitude, o amor... que não está aprisionado ao tempo 
E, se a esperança mora no tempo 

E o amor é irmão gêmeo da esperança 
O amor que se amam... “hoje”... 
... também os espera... “amanhã” 

 
Amor que transcende o tempo 

 
 

Fausto de Deus  e Juli Lima,  indueto
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SAUDADE E ORGULHO, MEU PAI

 
Manhã nublada do mês de novembro 
Mas depois o dia ficou ensolarado, 
A mais triste notícia, inda me lembro, 
Dormindo, com ela fui eu acordado, 
Meu coração disparou, isso relembro 
Ao dizerem que você já era finado. 
 
Naquele instante longínquo passado 
O chão não senti, dei um sobressalto, 
Em prantos fiquei, inda mais arrasado, 
disseram que foi num suposto assalto, 
Ceifou-lhe a vida um ser vil renegado, 
Seu corpo fui ver estendido no asfalto. 
 
Não da p’ra julgar se foste incauto 
Ou se foi o destino que quis assim 
E qual o porquê, também já não pauto 
Ser essa sua sina de triste seu fim 
E num grito: justiça, clamor foi ao alto 
E o céu, em um átimo, chorou por mim. 
 
O sol se impôs num sutil carmesim 
Naquele dia da mais cruel maldade, 
Meus olhos em prantos, cor de carmim, 
Refletiam m’nha dor da realidade, 
Foi quando num breve momento, enfim, 
Vi que você tinha ido p’ra eternidade. 
 
O tempo passou e ficou a saudade 
De tudo que foste e seus ensinamentos, 
Todos seus princípios e sua honestidade, 
Todos seus valores superam os lamentos, 
Você sempre foi meu herói de verdade 
De todos os dias em todos momentos. 
 
Tenho viva sua imagem em meu pensamento 
Bem como seus versos em forma de cordéis, 
Seu improviso em poesia viajava com o vento 
Tal às carruagens de Roma velozes corcéis, 
Era grande repentista de grande talento, 
Seu nome é digno de entre os menestréis. 
 
Homem simples de nota mil vezes “um dez” 
E eu novo aprendi a seguir os seus passos, 
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Senti muito a sua falta em cada revés 
Nas lidas da vida quando via fracassos 
E nas minhas vitórias tinha o seu viés 
Igual vejo no espelho em mim os seus traços. 
 
Qualquer coisa eu faria p’ra ter seu abraço, 
Também ver seu sorriso, tudo novamente, 
Eu via em você ser um homem de aço, 
Os seus feitos exemplos em minha mente, 
Partiu novo, com Deus tem lá seu “espaço”, 
Quando eu ainda jovem adolescente. 
 
Deixou o seu legado como presente 
E cada gesto solidário era sensação, 
Suas brincadeiras alegravam a gente, 
Sua seriedade, tenho recordação 
E será sempre lembrado eternamente 
Por todos os seus em cada coração. 
 
O vento entoa em sublime canção 
O seu nome por onde ele anda e vai 
E repete seu aboio de quando em ação, 
Reunia o gado, seu canto não esvai 
E dentro do meu peito sinto a emoção 
De dizer com orgulho que você foi meu PAI! 
 
                              

GSFreire
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Voejos diversos 
 
Voar sem medo 
nos leva às altas montanhas 
apreciar a paisagem 
faz parte da viagem 
a linha do horizonte 
o limite do sonho 
energia e esperança 
cristalizadas pelo sorriso 
e pelo brilho no olhar 
voejar fortalecido

                      Ingrid Mohr
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CVV

Como Vai Você?

Você que sente vontade de gritar

E se sente sufocado.

Você que rir

Quando quer chorar

E chora quando quer rir.

Como Vai Você?

Que é feito de carne e osso

Com recheio de sentimentos

Misturados à água adentro.

Você que se sente sozinho

No meio da multidão

Perdido e confuso dentro de si

Como Vai Você?

Você que tem medo do olhar alheio

E às vezes até do espelho

Você que senti frio

E quer calor humano

Quer gritar, quer chorar 

Mas que rir de nervoso

Você que precisa ser forte

Mas que se senti fragilizado

Você que precisa matar um leão por dia
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Como Vai Você?

Você que sabe o que é morrer

De sede em frente ao mar

Sabe-se lá!

Que pede um pouco mais de

Paciência

Você que tem vontade de sumir

Morrer?

Como Vai Você?

Que está por um fio

Querendo morrer de desgosto, dor ou amor.

Você que não quer ser tão racional

Mas que precisa ter controle.

Como Vai Você?

Que quer se permitir a ser criança

E brincar de viver e ter a arte de sorrir

Cada vez que o mundo diz: Não!

Você que apesar dos pesares

Ainda busca forças pra viver

Você que olha para o horizonte

Querendo encontrar a cor da esperança

Que quer simplesmente ser  Compreendido

Verdadeiro e Viver

Você que sonha com essa tal Felicidade
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Amigo, Como Vai Você?

Quando você achar que 

Ninguém mais liga para você

Então ligue 188 CVV e

Deixe a esperança nascer

Caminho Verdade e Vida.

Centro de Valorização da Vida.

Jô Pessanha.
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(fogo cruzado)

cansei de discutir política.   
parei de fabricar verdades. 
  
tentei engendrar manhãs. não me adaptei.

 

com tanta falta de tato

nenhum ofício me restou.

 

li tratados, me cobri de filosofias,  viajei...

corri as sete freguesias. surtei! 

 

em meio ao fogo cruzado

descobri os caminhos da poesia

 

me salvei!

(José Carlos de Souza)
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DESIGUALDADE social... 
 

Fruto do descaso, 
Da ganância, do egoísmo, 

Do individualismo aniquilante! 
 

Na sala de aula pode estar a diferença... 
O conscientizar para mudanças 
Atitudinais e de paradigmas! 

 
Não precisamos “desejar” abandonar nosso país. 

 
Precisa-se educar para a cidadania plena!

Frase

 A Criança Feliz é a semente de um Brasil Feliz e solidário! 
 
 

Juli Lima

em 11/04/2009
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FLORES DO INFINITO 
por Juliana S. Valis 
 
 
 
 
No panorama da vida, vemos tantos versos 
Despencando em flores breves do infinito, 
Feito amores leves, como céus dispersos 
No coração, em véus de um mistério aflito... 
 
E quando os sonhos vão tecendo imagens 
Além do mundo, além dos dias sós, 
No fundo, vemos, além de vis miragens, 
Que o sonho quer sentido muito além de nós ! 
 
Pois, além de telas em letras inexatas, 
Tudo se compõe no limiar da alma, 
Talvez no sonho, em doses correlatas... 
 
 
E, assim, o livro da vida clama pelo amor 
Que nos preencha, indelevelmente, em calma 
Entre as páginas do tempo, como o sonho for.  
 

https://literaturadigital.recantodasletras.com.br/
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ESCUTAR OU OUVIR?... OUVIR OU ESCUTAR?

                  “Às vezes ouço passar o vento; e só de ouvir o vento 
                              passar, vale a pena ter nascido” 
                                                           (Fernando Pessoa) 
             Escutar ou ouvir? 
             Ouvir ou escutar? 
             O que é melhor? 
             Ou ambos são iguais? 
 
   Escutar ou ouvir? 
   Ouvir ou escutar? 
   O que vem... primeiro? 
 
Escutar ou... vir junto as palavras quando executadas se façam? 
E desta forma a mensagem a alguém viria quando escutadas seriam? 
Escutar e ouvir 
Ouvir e escutar 
O que seriam? 
 
     Ouviri’alguém sem que com seus ouvidos escutar se fizesse? 
     Aproximaria as palavras dos ouvidos... (sempre) 
     Todavia, eis que parece que fechados muitas vezes estes se acham 
     E desta forma não as ouviram... (sempre) 
 
              Ouvir... e... escutar 
              Escutar... e... ouvir 
              Seriam tais verbos... irmãos gêmeos? 
              Seriam... idênticos? 
              Não! Não são... 
              Como os gêmeos não são (como pensam muitos)... iguais 
              Parecidos... tão somente 
 
  Ouvir... e... escutar 
  Escutar... e... ouvir 
  Na verdade também não são... “diferentes” (ao qu’eu diria) 
  Seriam, talvez, complementares (sei lá!) 
 
     Oh! Quem consegue ouvir a Verdade que s’escuta? 
     E quem consegue escutá-la no meio de todo o alarido do mundo? 
     Barulhos de fora que me roubam e me deixam alheia de mim 
     Vorazes mentiras que tanto me confundem e m’enganam 
     Palavras sem alma a furtar-me sem dó o meu entendimento 
     No entanto, oh! como as ouço e a elas m’entrego! 
     Ao que as prefiro mais a àquelas qu’em mim s’encontram 
     E nesta maldita predileção, com elas me simpatizo 
     E evito escutar a voz de minh’alma 
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     Que loucura!... (insensatez...pura) 
 
                Ai! Quanta maldição, ó meu Deus: 
                Escuto o mundo, mas não me ouço 
                Ouço os outros (e somente... eles) 
                E, portanto, não m’escuto... (nunca) 
                Mas, por quê? 
                Seria por que não me amo? 
                Talvez, se for... 
 
 Um dia, quem sabe, ouvirei e escutarei... a mim mesmo 
 Um dia, quem sabe, escutarei e ouvirei... somente eu 
 (No dia em qu›eu passar a mim amar... de verdade) 
 
                             *********************** 
 
                                  19 de agosto de 2021 
      
 
             “Mesmo que vivas um século, nunca deixes de aprender” 
                                                                                     (Anônimo) 
 
 
Kim Akemi Hinata
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O gatinho branquinho

Esticado no murinho, 
dormindo alongadinho, 
estou eu, 
o preguiçoso gatinho branquinho. 
 
Se um barulhinho você fizer, 
eu posso até olhar, 
porém não por muito tempo, 
pois meu soninho está, 
a me embalar. 
 
Sonho entre minhas aventuras, 
que um inseto vou pegar. 
 
Quando acordo todo formoso, 
meu corpinho vou alongar.

Despertei e agora o que fazer? 
Acho que no telhado vou saltar. 
 
Viro o pescocinho assustado, 
quando ouço um barulho muito forte, 
mas não é tão importante, 
puxa, como tenho sorte! 
 
Desvio do bravo cão, 
sai correndo ligeiro, 
mas não se preocupe, 
pois o perigo é meu parceiro. 
 
O leitinho é uma refeição que me atrai, 
e ao tomá-lo sinto-me como um leão poderoso! 

Hum, como é gostoso!

Ainda sou pequeno e indefeso, 
e a curiosidade me atrai, 
tudo o que está ao meu redor me distrai. 
 
Bem, se não tenho mais nada para fazer, 
retorno ao meu delicioso soninho, 
pois como todo filhote, 
dormir para mim é um carinho. 

Kunti/Elza Ghetti Zerbatto 
 
Texto integrante do livro Jardim das Poesias e Contos infantis, Editora Mago de Oz  2016 na 24ª Bienal de 
São Paulo
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Césio 137

Difícil foi resistir ao brilho do pó azul 
De uma máquina radiológica jogada ao léu 
Ao abri-la a paulada para a retirada do chumbo  
Os que fizeram isso não têm culpa no cartório da existência. 
 
Por não conhecerem o poder tecnológico que ela tinha 
Em si, o pó passou por acharem a luz brilhante  
Difícil foi resistir ao brilho do pó azul  
Com isso o anjo azul da morte os lares visitou 
 
Muitos perguntaram de quem era tamanha falha? 
Ninguém se manifestou só disseram erros acontecem 
Com isso o câncer em Goiânia se multiplicou  
A chuva naquela noite trágica veio  e tudo lavou  
Difícil foi resistir ao brilho do pó azul 
 
Lucimar Alves
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Velha Casa

 

Era uma velha casa

velha de ter até teias de aranha

e porões habitáveis

e janelas grandes

e pé direito alto

e assoalho de tábuas finas.

Tinha um jardim

de flores, quantas flores!

Um jardineiro

velho como a casa

sobre elas se debruçava

a tratá-las com desvelo.

Via-se uma lagarta caminhando

sobre as folhas

e mais além outra,

já transformada em borboleta,

alçava voo.

Parece-me que ali

as tardes eram mornas,

modorrentas e tranquilas.

Hoje

no lugar da velha casa

ergue-se, imponente,

moderno arranha-céu.

O jardim e o jardineiro,

como a casa,

desapareceram.

Foram-se as flores, a lagarta,

a borboleta.

Junto com todos
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foi-se também

a minha infância.

(Do livro Versos ao Longo do Caminho)

Lu Narbot

Médica e Escritora

Membro da Academia Nacional do Portal do Poeta Brasileiro - cadeira 21

Membro da UBT - Seção Campinas (União Brasileira de Trovadores)

Membro da SOBRAMES - São Paulo (Sociedade Brasileira de Médicos Escritores)

Participa do Recanto das Letras

Livros Publicados: Versos ao Longo do Caminho (poesia), Uma Rede na Varanda (Crônicas e Contos 
Curtos), Parceria (poesia).
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Ouça-me cantar

Maria Cândida Vieira

Ouça-me cantar sobre 
as dores do mundo
e sobre todas as 
injustiças que sofremos
sem saber o porquê.

A vida é tão estranha, 
Pois há tantas coisas
Que nós não entendemos.
Mas só podemos 
Seguir adiante tentando
Não olhar para trás.

Ouça-me cantar,
Mesmo que você
Não consiga compreender.
Todos sofrem, mas 
Nem todo mundo
Consegue falar sobre
A sua dor.

Se você não
Quer me ouvir,
Ou não consegue 
Me entender, 
Está tudo bem.
Mas, pelo menos, 
Me deixe cantar.
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REFLEXÕES DO EU//[Introspecção...] 
 

Maria de Fatima Delfina de Moraes// 
 

Tudo controvertido/ Tudo invertido 
o mundo/ O meu EU 

o meu EU/ Os sentimentos 
o tudo que não faz sentido.// 

 
O que olho/ O que vejo 

não é o que vejo.../ Não é o que eu enxergo 
Sinto-me um SER incompreendido.// Há tanto “não ser” e incompreensão 

 
O que sou n’este instante além de interrogações?

O que faço com meu EU tão perdido?//

 
Uma metáfora por trás das águas dos olhos...

Por traz do sorriso, lágrimas no olhar...//

In dueto

Juli Lima

Maria de Fatima Delfina de Moraes & Juli Lima
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MÁGICA CANÇÃO    

(Mario Roberto Guimarães) 

Deste à minha vida um novo sentido, 

Oferecendo-me todo o teu carinho, 

Saber-me amado com tal ardor 

Faz de mim o mais feliz dos homens, 

Encanta-me o não mais ser sozinho. 

Com a mesma intensidade eu te amo, 

A ti entrego a chave do meu coração, 

Tens tão grande importância em minha vida, 

A ponto de, a cada vez que estamos juntos, 

Sentir-me inteiramente tomado de emoção. 

É assim, pois, o amor que nós vivemos, 

Uníssono, puro, afinado qual canção, 

Que a duas vozes, em tom maior se entoasse, 

A mais sublime melodia que se já tivera ouvido, 

Um canto pleno de magia, a exaltar nossa paixão.
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A Qualquer Hora... 
 
Me encontres amanhã. 
Na praia, bem cedo. 
De manhãzinha... 
Te mostrarei as pedras ocas 
Que sempre poderão ser preenchidas 
De qualquer que seja o teu pensar, 
E que, mesmo vazias são tão pesadas, 
Que nem o mar as pode levar... 
  
Se preferires, 
Que tu me encontres ao meio-dia. 
No Centro. 
Te contarei dos passos que riscam o asfalto 
E incendeiam e esquentam a luz do dia... 
Ouviremos palavras soltas dos passantes 
Daremos boas risadas, 
E com elas faremos poesia... 
  
Mas também poderá ser ao anoitecer. 
Na praça. 
Te falarei das tochas que iluminam arandelas 
Sempre que se vai o sol. 
E me perguntarás: Onde estão todas elas? 
E te perguntarei: Não as vês? 
Estão nas mentes dos que sonham, direi 
Porque hoje só há a luz do farol. 
  
Se vieres mais tarde, porém, 
Quando reina o escuro da noite, 
Me encontrarás na minha varanda. 
Lá respiraremos o ar mais puro 
E te revelarei as estrelas que tudo alumiam. 
Te pedirei que me abraces porque tremo de frio 
Sentirás meu calor, me aconchegarei ainda mais 
Me tocarás com ternura... 
Me beijarás com doçura... 
E desse sonho, te juro, eu não despertarei jamais. 
 

Marise Castro
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TROVOA

Matheus Alves de Santana

Entrar na tempestade sem conseguir enxergar 

O que vem pela frente navegando em alto mar 

O medo e o desespero, a força para encontrar

A esperança em meio aos raios, qual mais difícil de acertar?

Encontre-me naquela lembrança que mais gostamos de ficar 

Nos risos e nos carinhos, o coração a palpitar

Teu corpo é o caminho que quero desbravar Porque sua alma é a sal-é a sal- a sal-
vação que almejo alcançar

E então onde me encontro sigo sua direção

Como navegante sigo o caminho, você é a constelação 

Que me guia nesse oceano que é a própria confusão

Formada por todos os resquícios do meu eu em transformação

Mas o frio do mar me esfria e até agora você não apareceu 

A causa da minha esperança, luz em meio ao breu

Assim como sereia, você surgiu e desapareceu

Nunca existiu de fato, foi apenas uma projeção do meu próprio eu.
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UM TEMPO NÃO ESQUECIDO

Uma vivenciada vontade...

O vento que assobia,

Uma tarde serena e fria

Adormecida paisagem.

Uma rápida passagem,

Um tempo vivido,

Um som em gemido,

Ampla triagem!

Um tema, uma bagagem,

Uma Poetisa alegre,

Versos em euforia,

Coração saltitante!

Olhar mais que brilhante,

Sentimento dentro do tempo,

Hoje ainda revivido...Sentido...

Através do leve vento!

   Mdc santos



 

 REVISTA BARBANTE - 181

Casas e casinhas 
 

                  Casulo, casulinho, casulão  
 

É de borboleta ou de mariposão? 
 

Bicho do cestinho  
Onde vais agora tão apressadinho. 

Se esconde no  seu cesto rapidinho quando vê o menininho  
 

Chegando de mansinho ,encostando o dedinho. 
Ah,me  acelera o coração! 

 
 

Borboleta da cor violeta 
Me parece espoleta voando... 

Voando 
Feito avião! 

                      ...Ou será tipo gavião?  
                                    

A casinha é um cestinho 
Ou bonito casulinhos. 

Feito por um bichinho de 
Qualquer criação. 

 
 

Passarinhos não tem cestinhos e muito  
Menos casulinhos. 

Vivem em lindos ninhos  nas 
Copas de um espigão. 

Tem azul 
Tem marronzinhos 

Tem branquinhos também.  
 

E eu amo todos os bichinhos 
Como amo humanos também. 

 
Que satisfação é para mim 

Reparar em tudo assim. 
O Observar me aquece o Ser 

Iluminando-me sem fim. 
 
 

      Patrícia Lewandowski
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POEMAS RENATA DE CASTRO

Ao sabor da maré

sobe a maré
quase ilhada,
já sei:
nenhuma fuga seca
é possível
nenhum esboço de caminho
a cada passo
mais pesados
meus pés marcados
pelo afogamento temo,
mas sigo

Mato-me ou vivo?
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Mar e Som

Do teu nome emergem

Mar e Som

Marulham nas águas

do meu corpo as ondas

da tua rebentação

Meus olhos mareados

encontram sempre a ressaca

dos teus transbordantes

– quando estamos em Alto-Mar

e tudo é infinito horizonte

de maresia e nossos ais

Teu nome 

de Mar e Som

imerso imenso

em meu oceano de silêncio

e turbulências abissais

Renata de Castro nasceu no Rio de Janeiro, em 1979, mas vive em Aracaju, Sergipe, há mais de 30 anos. 
Professora, mestre em Linguística e, atualmente, doutoranda em Literatura na UFS atua no Ensino Superior e 
no Básico. Dedica-se sobretudo à escrita de versos, embora também escreva prosa. Tem três livros publicados: 
O terceiro quarto (Ed. Benfazeja, 2017) – composto não só por poemas, mas também por contos – ,Hystéra 
(Ed. Escaleras, 2018) – composto exclusivamente por poemas eróticos – e De quando estive em AltoMar: 
poemas de afogamento e algumas mortes felizes (Ed. Escaleras, 2021). Teve alguns de seus poemas publicados 
em revistas virtuais, como Varal, na Crioula USP (2011); Atávica flor, em uma edição especial da Gueto 
(2017), em Minguante, Todo mal, Candidum, e em diferentes edições da Revista Barbante (2017 e 2018). 
Fez parte da Antologia Poética Senhoras Obscenas (Ed. Benfazeja, 2016), da Antologia Poética Damas entre 
Verdes (Selo Senhoras Obscenas, 2017) e da Antologia Poética Senhoras Obscenas(Ed. Patuá, 2019). Email: 
renatadecastro_@hotmail.com.



 

 REVISTA BARBANTE - 184

SONETO DO AMOR PERDIDO

 

A vida é roleta russa

A vida é uma ninfa nua;

Uma bala e um tambor

Um gatilho e um amor.

 

Só petisca quem arrisca

Bobeou ficou na pista;

Na cabeça só um tiro

Uma vitória de pirro.

 

Ai meu coração que dói

Que bomba este sangue em mim;

Explode esta dor atroz.

 

Ai vida não faz assim

Por dentro tu me corróis;

Deixe-me viver por fim.

Rub Levy
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AMOR DE NOVO

Samuel de Mattos

Amor é faca de dois gumes

Afia a esperança

Engrossa o talho

E sangra

Por quanto tempo

Desejar

De um lado do caminho

Os sonhos são atalhos

E do outro há espinhos

Difíceis de recusar

E se um dia acabar

Só o tempo

Pode curar

A ferida que não fecha

O desejo de novo amar.

AMOR IGUAL AO MEU 

Samuel de Mattos

Amor igual ao meu

Ainda não existe

Quanto mais o mundo cresce

Mais a fome persiste
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Amor gigante e simples

Por que sonhos subsistem

Quanto mais o mar desenche

Mais lágrimas existem

Amar, des-amar e re-amar

Um amor que ninguém deseja

É ir e vir sem frutos na terra

É semear flores murchas no vento

É remar sem diferenciar o rio do mar.

AMOR NO FIM DO MUNDO

Samuel de Mattos

O amor não se resume

Vira o mundo e assume

Multicores absurdas

Num céu preto e branco

Num país naufragado

Por corações de pedra

O Amor é um vagalume

Desligando o fim de tudo

Religando a luz ao mundo.
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CHUVA MIÚDA

 

Chuva ranzinza

Que cai sem parar

Pintando de cinza

O céu do meu lar

 

É chuva miúda

Me faz repensar

Nas coisas vividas

Sentidas no olhar

 

É chuva que vem

Limpando a fundo

Levando também

Meu sono profundo

 

Que chuva vertente

Que me faz soluçar

Me torna insistente

No desejo de amar!

 

                             Sandra Laurita
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No amor e na guerra...

No amor e na guerra
Tudo vale a pena
Traçam-se estratégias
Posicionam-se as tropas
Para ganhar um do outro 
O coração do inimigo
Do amigo
Do amante...
Não percamos de vista antes
Que nesse rico veio
Os fins justificam os meios
Calam-se segredos incômodos
Varrem-se pra baixo do tapete
Velhos amores
Para não despertar desnecessárias dores...
E a emoção 
Ansiosa por perder a guerra
E ser tomada de assalto
Cede feliz ao mãos ao alto...
No amor e na guerra, amada
Você é minha pátria conquistada 
Você é a minha terra, a sangue e suor,
Ganha
Doce barganha...
Eu?
Eu te amo.
Eu me rendo....

Sergio Vinicius Ricciardi
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Autor: Silvio Parise

E-mail: sparise1012@gmail.com

Estado: Rhode Island - Estados Unidos

Título da obra: Letras em vez de balas

           - Letras em vez de balas -

Existimos num mundo conturbado

repleto de abusos e violências,

onde até mesmo as crianças morrem

sendo vítimas de balas perdidas

e, assim, nesse ciclo sem fim

toda a sociedade sofre.

Portanto precisamos mudar

essa situação realmente triste,

onde o medo lamentavelmente controla

vidas tão preciosas

por serem naturalmente divinas.

Daí insistir no meu lema
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de todos realmente procurarem

se educar na realidade,

buscando as Letras em vez das balas

para, nessa eloquente toada

pararmos de criarmos valas

e, assim o saber nas diferentes praças

graças ao conhecimento fincar,

e uma nova aurora radiantemente raiar,

substituída pelas Letras em vez das balas

que, existências destroem sem hesitar.

Silvio Parise
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Monólogo ou Solilóquio

Monologo da vida presente no cerradal seco, 

de folhas secas, da normalidade queimada 

no frio da madrugada onde surge a luz da clareza, 

que ensaia a risada do tom em fala poética.

Juras de desejos em momento diverso,

ao brilho ofuscado, no brinde que não

se deu valor, no sopro em resposta

a bela virgem que um dia quis ser feliz.

Solilóquio de um casal tomando chuva no pontão,

nas entrequadras norte e sul, de um eixo arqueado,

como um só, desnudos na solicitude de um sonho passado,

na paixão que foi e não voltou.

Bucólico na ingenuidade da doideira em festa,

onde bate o coração nas risadas, nos questionamentos

de quem foi acolhido na correria das noites

eufórica da escuridão, no ato final da apresentação.

Walter Cintra de Souza Lima

(TCintra)
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Menino de rua

 

Sua morada na esquina

Sem ter uma companhia

Na falta da auto estima

Come o pão da agonia

 

Vive como indigente

Não ver a luz do dia

Nem tampouco do luar

Se desnuda na alegria

 

Vaga como vagabundo

Sem ter luz para brilhar

Viaja sem ver o mundo

Vagueando sem falar

 

Não acha o seu destino

Segue a vida mundana

Não chega a ser menino

Pela sociedade insana

 

Depois vai parar no além

Numa viagem assassina

Como um João ninguém

Levado por uma chacina

                           Zédio Alvarez
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Nesta edição, as ilustrações reproduzem pinturas de John Hughes, que 
é irlandês, nascido na cidade de Kildare, mas reside há anos em Madri. 
John dedica-se à pintura e ao ensino de língua inglesa. Realizou diversas 
exposições de pinturas. Para ele, seus quadros são sempre reflexos de 
suas emoções, ainda que a técnica e a ideia por trás de uma obra também 
sejam motivo de seu cuidado com a pintura. Em suas telas, encontramos 
momentos, paisagens e seres, que, de um lado, o ajudam a processar seus 
sentimentos e, de outro, gravam para a posteridade experiências sensíveis 
com a vida.

John Hughes
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Barbantinha
Especial escrito por crianças

ANO I - NÚMERO 04 - SETEMBRO 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 
José Gabriel com apenas onze anos de idade além de duas ilustrações 
de sua autoria. Agradecemos a José Gabriel 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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Ilustrações
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Cybelle
08 anos

Natal - RN
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Cybelle
08 anos

Natal - RN



 

 REVISTA BARBANTE - 199

Cybelle
08 anos

Natal - RN
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José Gabriel
11 anos

Caicó - RN
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José Gabriel
11 anos

Caicó - RN



 

 REVISTA BARBANTE - 202

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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Layse Stefany 
10 anos

Piauí - MA
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Layse Stefany 
10 anos

Piauí - MA
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Layse Stefany 
10 anos

Piauí - MA
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Mariah Eliza
10 anos

Caicó - RN
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Mariah Eliza
10 anos

Caicó - RN
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Mariah Eliza
10 anos

Caicó - RN
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Mariah Eliza
10 anos

Caicó - 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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APRESENTAÇÃO 

 
Sabemos que a violência sofrida pela comunidade LGBTQIA+ decorre de uma 

sociedade desigual, hetero e cis normativa, machista, misógina, intolerante e preconceituosa. O 

Brasil registrou em 2019, 141 mortes de pessoas LGBTQIA+, foram 126 homicídios e 15 

suicídios, o que representa a média de uma morte a cada 23 horas por homotransfobia, 

transformando-o no país que mais mata LGBTQIA+ no mundo. Se fizermos um recorte com a 

população trans, os dados são ainda mais assustadores, de acordo com a Associação Nacional 

de Travestis e Transexuais (ANTRA), em 2020 tivemos um número recorde de assassinatos, 

somando 175 casos, somente no primeiro quadrimestre de 2021, já tivemos 56 casos de 

assassinatos, sendo 54 mulheres trans/Travestis e 2 homens trans/Transmasculinos. Esses dados 

tornam este livro mais necessário para o contexto atual brasileiro. 

Parte desses dados são frutos do desconhecimento e negacionismo, o que torna este livro 

uma tática para a redução dos números de mortes de LGBTQIA+ no nosso país. Afinal, nosso 

histórico vai desde “kit gay” nas escolas a proibição da linguagem neutra no âmbito escolar em 

alguns estados brasileiros e tais políticas retrógradas e de invisibilidade têm se intensificado 

durante a pandemia da Covid-19, bem como os casos de violência familiar, por outro lado 

sabemos muito bem que muitos corpos LGBTQIA+ que não resistiram ao vírus e que não 

tiveram acesso ao privilégio da quarentena e dos cuidados necessários para prevenir a 

contaminação. 

Temos que nos agarrar a esses dados, lutar, (re) existir e esperançar, afinal, já dizia Paulo 

Freire “Num país como o Brasil, manter a esperança viva é em si um ato revolucionário”. 

Assim, temos ainda alguns motivos para celebrar, em 2021 comemoramos 10 anos de união 

homoafetiva reconhecida pelo STF, bem como 2 anos de criminalização da homofobia. A 

ascensão da comunidade LGBTQIA+ no mercado de trabalho e na academia, mesmo que de 

forma tímida ainda, são motivos para celebrar, pois são essas conquistas que nos motivam a 

seguir em frente.  

Assim surge a proposta do Seminário (Trans) tornando a educação, com intuito de 

proporcionar a visibilidade de professoras e pesquisadoras transsexuais e sua trajetória na 

educação. O evento também contou com a submissão e apresentação de resumos, com relatos 

de experiência e relatos de pesquisa distribuídos em cinco Áreas Temáticas, 1) LGBTQIA+ e 

literatura, 2) LGBTQIA+ e o currículo escolar, 3) LGBTQIA+ e a educação não-escolar, 4) 

LGBTQIA+ e práticas pedagógicas, 5) LGBTQIA+, educação e arte. 
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A LITERATURA E A POPULAÇÃO LGBTQIA+: a autodefinição frente ao processo 

necrófilo brasileiro 

Vinícius Klock Scalzitti1, Jefferson Antonione Rodrigues2, Deyvison Barreto De Souza3, Carla 

Melissa Klock Scalzitti4 

 

RESUMO: Trata-se de uma reflexão sobre a literatura como um mecanismo que se ocupa dos 

métodos necessários de impedimento do avanço do processo necropolítico brasileiro que ocorre em 

desfavor da população LGBTQIA+, especialmente em relação a mulheres trans e travestis negras. A 

necropolítica, por sua vez, funciona como um controle social cujo intuito é de ocasionar a 

marginalização e a morte, no seu estado lato senso, de corpos indesejáveis, sendo o alicerce teórico a 

obra de Mbembe (2018), o qual desenvolveu-se a partir dos fundamentos dos termos do biopoder e 

da biopolítica elaborados por Michel Foucault (1999; 2008). Dentro desta perspectiva, entendendo o 

necropoder como o exercício de uma política da morte institucionalizada, seja por direcionar o seu 

direito de matar, ou pela sua negligência ao tratar de políticas públicas para aquele determinado grupo 

(MBEMBE, 2016, p. 123), verifica-se que o quadro de violência sofrido pela população LGBTQIA+, 

a ineficiência das políticas que deveriam cobrir e garantir-lhes direitos, bem como um projeto de 

Estado moderno que é construído para deixá-los à margem, tem-se que o necropoder, no Brasil, se 

manifesta como uma engrenagem institucionalizada (seja por ações comissivas ou omissivas) de 

extermínio em massa dessas pessoas. Assim, tendo a linguagem literária como uma forma de 

conhecimento, este artigo manifesta a maneira pela qual está “imortalidade da fala” serve como uma 

metodologia em favor da população LGBTQIA+ a fim de que os processos que serviram para a 

construção da identidade brasileira aliado ao entendimento da formação eurocêntrica da ideia de raça, 

juntamente com os processos histórico-sociais nele contidas, tornem-se cognoscíveis para esses 

indivíduos. A autodefinição, portanto, importa como “um status importante de fortalecimento e de 

demarcar possibilidades de transcendência da norma colonizadora (RIBEIRO, 2007, p. 27). Em 

outras palavras, conforme Sartre (2002, p.61), “a literatura deve ser vista como uma arte de combate”. 

A metodologia a ser utilizada neste manuscrito é constituída a partir do procedimento bibliográfico, 

de caráter qualitativo e dedutivo, pautado nas obras de Mbembe (2018) e Foucault (1999; 2008) para 

o entendimento do processo necropolítico; nas obras de Sartre (2002), Mounier (2010) e Strauss 

(1999) para a compreensão da potência da literatura como um meio para autodefinição da população 

LGBTQIA+; e, por último, autores que trabalham a interseccionalidade entre raça, gênero e classe 

para entender a constituição das relações sociais e do saber-poder da sociedade brasileira, de modo 

que crie critérios e conceitos para que ocorra essa autodefinição, tais como Carneiro (2005), Ribeiro 

(2017), Akotirene (2018), Lima (2017), Medeiros (2021) e Borges (2019). Assim, a justificativa desta 

produção reside na medida em que, no Brasil, ocorre o crescente número de assassinatos e crueldades 

praticados de forma institucional diante do estigma das travestis e mulheres trans, aliado ao fato de 
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que o encarceramento em massa dessa população ocorre como um produto do processo necropolítico 

existente no Brasil, a linguagem literária emerge como instrumento humanizador e necessário para 

conceder impedimentos práticos para o aumento da realização desse controle estrutural nocivo em 

reduzir a criminalidade e em efetivar garantias e direitos fundamentais. 

Palavras-Chave: Necropolítica Brasileira, Linguagem Literária, População LGBTQIA+. 
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E POR FALAR EM GÊNERO, CAIO FERNANDO ABREU: o anti-herói da ditadura 

Antônio de Pádua Serafim1, Uris Antônio Serafim 

RESUMO: Este trabalho busca resgatar e elevar ao seu devido patamar na Literatura, incluso à 

questão de gênero, saúde e cuidados para com a comunidade LGBTQI+1, tão sofrida e perseguida no 

período sombrio da Ditadura Militar, o escritor Caio Fernando Abreu, uma figura ímpar que, em seus 

escritos, mostra seu interesse pela questão social, em sua perspectiva de gênero, política e suas 

problemáticas. Objetivou-se resgatar a importância deste jornalista, dramaturgo e escritor Caio 

Fernando, gaúcho de Santiago, três vezes vencedor do Prêmio Jabuti, na linha contos, autor de obras 

ímpares como "Onde andará Dulce Veiga?; "Morangos Mofados"; e tantas outras pérolas da 

Literatura Brasileira, ao que tange a questão de gênero, para o Movimento LGBTQI+, num tempo 

conturbado e marcado pelas retaliações e perseguições a esta classe, na época, tão vulnerável e mal 

compreendida pela sociedade de então. Como pesquisa de cunho bibliográfico, contextualiza a 

questão de gênero, na obra do referido escritor, num tempo conjuntural histórico totalmente adverso, 

marcado por restrições e preconceitos. Evidencia-se, através desta pesquisa, um escritor que, ousado 

e extremamente criativo, torna-se alvo da Máquina do Estado e um Anti-herói pela sua postura 

antimilitarista e por seus escritos em relação à “Gloriosa Revolução de 64.” O estudo demonstra que 

o escritor Caio, um questionador constante e aguerrido militante das causas menores e a favor dos 

menos favorecidos, autor de várias obras polêmicas e ávidos leitores, mexe, desequilibra e provoca a 

ira dos que mandam quando, por exemplo, em um dos seus contos “Sargento Garcia”, Prêmio 

“Status” de Literatura, em 1980, deixa a nu, literalmente, o “Glorioso Exército Brasileiro”, em cenas 

tórridas do homossexualismo, tocando fundo na ferida latente, de então, porém quase nunca exposta, 

do militarismo pseudo machista pós-64, com os seus personagens, ali expostos, transgredindo 

códigos, rompendo mordaças sociais, e assumindo valores que a sociedade de então condena e rejeita. 

Palavras-Chave: Caio Fernando Abreu, Gênero, Ditadura Militar. 
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A FALTA DE PESQUISAS EM CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS SOBRE PESSOAS 

TRANSSEXUAIS: um breve apontamento de produção 

Tiago dos Santos Rodrigues1, Thaiz Fernandes2 

RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo fazer um breve levantamento de trabalhos 

disponíveis no Scientific Electronic Library Online (SciElo) e no Catálogo de teses e dissertações da 

Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). Para isso, foram utilizados 

os descritores “transsexuais” e “pessoas trans” em ambas as plataformas. No SciElo foram 

encontrados apenas dois trabalhos realizados no Brasil que abordem essa temática, enquanto, no 

catálogo da Capes foram encontrados apenas doze trabalhos com esses descritores sendo eles onze 

dissertações e uma única tese. Apesar desse número de trabalho encontrados com esses descritores, 

de fato, apenas cinco desses trabalhos abordam sobre as pessoas transsexuais em suas pesquisas. 

Deixando assim uma grande lacuna no que concerne às pesquisas em ciências humanas e ciências 

sociais. Levando em consideração que o Brasil é um país de grande diversidade, ainda, é o que mais 

mata transsexuais no mundo em contrapartida de acordo com relatórios do Google é o país que mais 

acessa conteúdo adulto transsexual no mundo. Essa contradição nos coloca em posição de reflexão 

sobre como nossa sociedade pensa e vê a pessoa trans. É fundamental que essa temática seja mais 

abordada nas pesquisas principalmente em um momento de ascensão de um governo neofascista, 

populista, entregacionista e declaradamente preconceituoso conservador e retrógrado. Diante dos 

dados, a pesquisa ressalta a importância de desenvolvimento de trabalhos com esta temática e respeito 

a diversidade. Pensando na educação e escola, tendo em vista o fato exposto nas redes sociais, onde 

através de um grupo de WhatsApp um estudante sugere o desenvolvimento de um trabalho abordando 

o mês do orgulho LGBTQI+ e é repreendida pelos pais e pela diretora da escola. Esse fato, faz nos 

refletir como o Brasil ainda tem a limitação e de forma explicita a homofobia. Essa infeliz situação 

aconteceu na cidade de Campinas no estado de São Paulo. 

Palavras-Chave: Pesquisas, Transsexuais, Educação. 
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CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE DE GÊNERO TURBULENTA: os possíveis desafios no 

desenvolvimento egóico que uma criança transgênero enfrenta, sob a perspectiva da 

Psicologia Analítica 

Catalina Egger Desfontaine1 

RESUMO: A transgenereidade é uma das siglas do grupo LGBT que recebe muitas polêmicas, 

devido às concepções culturais e históricas acerca de papel e identidade de gênero. Uma criança tem 

o seu papel de gênero definido desde seu nascimento, a partir do sexo biológico, e esta perde o espaço 

para construir a identidade por si mesma. A criança trans pode se tornar alvo de diversas 

discriminações, estranheza por parte da família e pela escola. Todos esses impactos podem levá-la a 

um sofrimento psíquico profundo, com sérios impactos na saúde mental na vida adulta. Pensando 

nisso, a proposta do trabalho é de discutir os possíveis desafios que uma criança trans pode sofrer em 

um mundo binário, com papéis de gênero pré-estabelecidos, e investigar quais poderiam ser os 

impactos disso no desenvolvimento. Para o trabalho, será utilizada a ótica da Psicologia Analítica, 

considerando a construção do ego como um processo longo que perdura toda a infância, e é 

fortalecido em um ambiente saudável de apoio. As etapas iniciais da vida da criança serão então 

estudadas, sempre trazendo questionamentos de como isso se daria na criança transgênero. Para poder 

atingir o objetivo, o trabalho será realizado em duas etapas principais. A primeira etapa consistirá em 

uma pesquisa da literatura da psicologia analítica relacionada à infância e os processos de 

desenvolvimento, em paralelo com a literatura que se têm atualmente acerca da transgenereidade e 

identidade de gênero na infância. Até o momento, observa-se que na literatura da psicologia analítica, 

grande parte do desenvolvimento saudável da criança é a partir de experiências positivas no núcleo 

familiar, com apoio e acolhimento. Quando isso não se torna possível, o ego mantém-se fragilizado, 

sem recursos para proteger-se, trazendo uma sensação de isolamento e desadequação com o mundo. 

Para aprofundar essa sensação, a segunda etapa consistirá em um encontro em grupo com psicólogas 

que já tiveram alguma experiência no trabalho com crianças trans, visando compreender as suas 

interpretações do que as crianças enfrentam. 

Palavras-Chave: Identidade de Gênero, Transgênero, Desenvolvimento Infantil, Psicologia 

Analítica. 
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A IMPORTÂNCIA DA REPRESENTATIVIDADE LGBTQIA+ NA LITERATURA 

Nickellen Aisha de Menezes Pinheiro1, Flavia Beatriz Monteiro Almeida2, Jefferson Antonione 

Rodrigues3 

RESUMO: A seguinte abordagem tem a finalidade de oportunizar uma análise acerca da importância 

da representatividade LGTBQIA+ na literatura. Conforme asserta a escritora Zilberman (1990, p.19), 

o texto literário produz um universo que leva o leitor a refletir sobre a sua rotina e incorporar novas 

experiências. Dessa forma, a literatura é o espelho da sociedade e serve para aprimorar o senso 

interpretativo quanto à realidade, à vista disso, o homem está mais apto para compreender as atitudes 

de outrem, bem como aprimorar suas relações sociais, a fim de atingir o equilíbrio. Hodiernamente, 

a literatura com a temática LGBTQIA+ ganhou força e vem sendo trabalhada com mais afinco. 

Todavia, esses enredos ainda são segregados e polemizados. Consoante ao trabalho de pesquisa 

desenvolvido pela pesquisadora Regina Dalcastagnè, da Universidade de Brasília, os personagens, 

sendo protagonistas ou não, representam 3,2% dos livros publicados pelas maiores editoras do Brasil. 

Tal fato é ocorrência do preconceito, censura e perseguição coagidos por uma sociedade conservadora 

e segregacionista, assim como uma política fortemente opressora. Defender a temática LGBTQIA+ 

vai além da representatividade, pois abordá-la e torná-la recorrente é um ato de combate a violência, 

visto que ainda estamos presos à uma sociedade discriminatória e vivendo em um país com um dos 

maiores índices de LGBTQIA+ assassinados no mundo, como mostra o relatório do Observatório de 

Mortes Violentas de LGBTI+ no Brasil, em que 237 pessoas foram mortas no ano de 2020. Nesse 

viés, o âmbito literário é muito influente no país e pode retratar o privilégio de um grupo social através 

da forma que é abordada e dos seus arranjos de literatura crítica, no entanto, pode ressignificar a luta, 

o espaço e as vozes. Nesse contexto, uma característica política se faz presente no cenário literário, 

uma vez que “a deslegitimação das formas de expressão desviantes faz com que, no campo literário, 

vigore a mesma regra existente na política, na qual à um grupo dominado resta apenas a opção de 

calar ou ser falado por outros” (DALCASTAGNÈ, 2005, p. 66). A literatura, como produto e espelho 

do corpo social, deve ser livre e multilateral. Além de ser uma ferramenta de transformação social e 

um espaço para promover a mudança, a literatura tem a função de fornecer o conhecimento necessário 

no que tange à realidade e apresentar os aspectos necessários de mudança. É por meio dela que o 

homem é capaz de entender a realidade do próximo, assim como suas lutas internas e externas. Infere-

se, portanto, que discutir essa temática é de suma relevância, afinal a presença de personagens 

LGBTQIA+ na literatura representa a incessante luta contra a discriminação e o preconceito. 

Palavras-Chave: Literatura LGBTQIA+, Representativa, Criticismo político. 
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ENSINO DE HISTÓRIA E AS RELAÇÕES DISSIDENTES DE GÊNERO E 

SEXUALIDADE: brechas possíveis a partir da BNCC 

Damir Wagner Louret Junior1 

RESUMO Questões sobre o ensino de História e relações dissidentes de gênero e sexualidade 

compõem a temática deste trabalho que se propõe a fazer algumas reflexões iniciais em formato de 

Paper. Essas reflexões apresentam como objetivo o esforço em promover uma educação para a 

diversidade, que contemple a perspectiva dos direitos humanos e que vise garantir inclusão, busque 

equidade e enfrente preconceitos, discriminação e violências, de forma especial no que se refere a 

questões de gênero e sexualidade. A escola é um lugar privilegiado de encontro e desencontro de 

diferenças. Portanto, se faz necessário que as discussões sobre as relações dissidentes de gênero e 

sexualidade encontrem cada vez mais espaços em políticas públicas educacionais, como por exemplo 

os currículos. Nos últimos anos, as discussões das políticas públicas curriculares se concentraram na 

elaboração da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Sua versão final foi homologada pelo 

Ministério da Educação em dezembro de 2017. Como parte em evidência na estrutura escolar, o 

currículo reflete as tendências da heteronormatividade e também as tensões provocadas pelas 

dissidências. Isso fica muito claro durante o processo de elaboração da BNCC. Desde a apresentação 

da primeira versão em 2015 até a homologação da versão final em 2017, a composição da BNCC foi 

marcada por muitas tensões envolvendo as questões sobre as relações de gênero e sexualidade. Apesar 

da versão final da BNCC apresentar um silenciamento sobre as questões de gênero e sexualidade, 

brechas ainda possibilitam o trabalho sobre esses temas. Penso sobre brechas, a partir da influência 

dos textos decoloniais. As brechas decoloniais nos abrem possibilidades de luta, de resistência, de 

insurgência, de transgressão, de ação, ou seja, de uma práxis libertadora. A estrutura do poder 

moderno/colonial foi violentamente construída e baseada e uma série de valores movidos por uma 

moral cristã conservadora. As diferentes relações de gênero e sexualidade que o projeto da 

modernidade encontrou aonde chegou foram atacadas, condenadas, demonizadas. O projeto de poder 

moderno/colonial tem insistido no silenciamento das discussões sobre as relações dissidentes de 

gênero e sexualidade. Contudo, o transgredir e o insurgir sobre as questões de gênero e sexualidade 

ainda são possibilidades possíveis de serem exploradas através das brechas decoloniais, até mesmo a 

partir da versão final da BNCC. Essas brechas aparecem através da perspectiva dos direitos humanos. 

Desenvolver as relações dissidentes de gênero e sexualidade através da perspectiva dos direitos 

humanos é uma possibilidade urgente para o ensino de História que precisa acompanhar também uma 

problematização necessária sobre a construção das concepções de direitos humanos. A urgência para 

pensar e repensar essas questões se justifica pelo cenário de violência em que as pessoas que 

expressam formas dissidentes de gênero e sexualidade se encontram. As reflexões esboçadas durante 

esse paper chamaram a atenção para um cenário atual marcado por violências. Contudo, as expressões 

dissidentes que resistem contra essas violências nos animam em ver no horizonte uma educação outra, 

movida pela diversidade e capaz de enfrentar preconceitos, discriminações e violências. 

Palavras-Chave: Ensino de História, Gênero, Sexualidade, Brechas decoloniais, BNCC. 
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QUESTÕES LGBT: uma análise de um livro didático de ciências dos anos finais do ensino 

fundamental 

Carla Karine Oliveira Martins1, Vera de Mattos Machado2 

RESUMO: Com o início da pandemia do Covid-19, a Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do 

Sul (MS) suspendeu as aulas presenciais, optando pela modalidade de Ensino Remoto Emergencial. 

Entre os diversos materiais utilizados pelos professores e alunos neste período, está o livro didático 

(LD), que serve como suporte aos alunos e professores para consulta de textos, desenvolvimento de 

exercícios e outras atividades didáticas. Este, por sua vez, participa do processo de Transposição 

Didática (TD) do conhecimento veiculado na escola, onde o professor, ao utilizá-lo como ferramenta 

didática, transpõe os saberes que considera fundamentais no processo de ensino e aprendizagem. No 

processo de TD o saber científico, definido por Yves Chevallard como saber sábio, é transformado 

em saber escolar, onde os livros didáticos participam de diversas transformações desses saberes. 

Nesse sentido, considerando os aspectos fundamentais sobre as discussões das questões LGTB 

(Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros) no ambiente escolar, e avaliando também a importância 

dessa abordagem nos LD, o presente artigo objetiva analisar como se dá a abordagem e o processo 

de TD dessas questões em um LD integrante de uma coleção de Ciências, após a implementação da 

Base Nacional Comum Curricular de Ciências da Natureza para os anos finais do Ensino Fundamental 

(EF). A análise transpositiva ocorreu de forma interpretativa e diretiva, a partir de textos e figuras 

presentes no LD. O LD escolhido como referência ao saber a ensinar, pertence ao componente 

curricular de Ciências, destinado aos alunos do 8º ano do EF, publicado pela Editora Saraiva no ano 

de 2018, compondo a coleção INOVAR. Os autores são Sônia Lopes e Jorge Audino. Apresentaremos 

os resultados parciais deste relato de pesquisa que se encontra em andamento. O LD em questão faz 

menção ao grupo LGBT logo nas primeiras páginas, ressaltando a importância do acolhimento deste 

grupo. Em um de seus capítulos o livro descreve os conceitos de diversidade sexual e orientação 

sexual. Além disso, apresenta de forma restrita os conceitos de homossexualidade, bissexualidade e 

transexualidade. Nessa etapa é contemplada a Habilidade EF08CI11 da BNCC, que diz que as 

questões relacionadas à sexualidade humana devem ser trabalhadas em suas diversas dimensões. Das 

considerações preliminares, ressaltamos que, o saber ensinado resultante do processo de transposição 

didática, sofre fortes influências das mudanças sociais. O sistema de ensino que orienta os saberes 

que compõe os livros didáticos deve estar atento às mudanças que ocorrem na sociedade e, dessa 

forma, fazer o recorte e seleção dos saberes que são relevantes para a comunidade escolar. 

Palavras-Chave: Ensino de ciências, transposição didática, LGBT. 
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UM OLHAR SOBRE A ABORDAGEM DAS DIFERENÇAS NA GESTÃO 

DEMOCRÁTICA 

Wezelley Campos França1 

RESUMO: As discussões sobre diferença e igualdade tem sido intensas em diferentes contextos, no 

cotidiano escolar, diante de uma diversidade de sujeitos e concepções, muitas das vezes antagônicas 

e conflituosas, tem sido fortemente alimentada pela temática de combate aos preconceitos, 

invisibilidade e silenciamentos. Posto isso, o presente trabalho tem como escopo investigar e explora, 

com a devida atenção, a diversidade sexual e a identidade de gênero na gestão democrática, bem 

como os embates provocados e os diferentes posicionamentos da educação, focalizando e difundindo 

a ideia da oportunidade de acesso a orientações por princípios e diretrizes de inclusão como via para 

a promoção da equidade social, pressupondo igualdade de oportunidades e o respeito à diversidade a 

partir do olhar sobre a abordagem das diferenças na gestão escolar. Objetivamos identificar como as 

relações de diversidade sexual e identidades de gênero nas instituições de ensino são construídas a 

partir de uma Gestão Democrática na educação, imprescindível para a defesa e compreensão dessas 

representações no espaço escolar, com quebra de paradigmas de normalidade impostos pela 

sociedade, a partir de discussões sobre gênero, diferença, diversidade e direitos humanos no chão da 

escola. É importante destacar também que a escola também pode ser um espaço de violência e de 

reprodução de preconceitos, diante disso, notamos necessárias as discussões que analisem se a escola 

trabalha a fim de concluir a importância da gestão democrática para a socialização e o respeito a 

opiniões, ou seja, ressignificar a educação, respeitando as diferenças de todos os estudantes com vistas 

a coibir casos de violência e segregações. Tendo em vista atender o objetivo proposto para o estudo, 

realizou-se uma pesquisa bibliográfica no campo da educação, sobre a temática em livros e artigos 

de autores como Bortolini (2008), Candau (2003), Junqueira (2009), Louro (2014 e 2016), Santos 

(2019), Torres (2013), Ventimiglia e Menezes (2020), entre outros, que nos permitiu chegar a 

algumas considerações acerca do tema em questão. 

Palavras-Chave: Diversidade Sexual, Identidade de Gênero, Direitos Humanos, Gestão 

Democrática. 
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GÊNERO E LIVRO DIDÁTICO DE MATEMÁTICA 

André Cristóvão Sousa1, Ana Paula Sousa2, Deborah Miranda Alvares3, Thabata Alice Miranda 

Alvares4 

RESUMO: O presente trabalho busca refletir sobre como estão sendo retratadas as questões de 

questões de gênero, raça e sexualidade presentes ou ocultas em livros didáticos de matemática 

distribuídos pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Numa perspectiva reflexiva, 

tecemos nossas considerações sobre a importância de trabalhar as questões sociocientíficas nos 

ambientes escolares para o desenvolvimento de uma educação crítica por meio do ensino de ciências. 

Diante disso, fundamentamos nossas discussões por meio desta perspectiva de educação oriunda no 

movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). As questões sociocientíficas quando presentes 

nos ambientes escolares visa contemplar as diferentes visões dos alunos e ampliar a compreensão das 

associações entre ciência e tecnologia, incorporadas em uma sociedade denominada por inúmeras 

desigualdades sociais. Neste ponto de vista, nasce o intuito principal deste trabalho que tem como 

objetivo apresentar um relato de experiência vivenciado por um dos autores durante uma aula de 

matemática quando estava trabalhando os conteúdos de “Análise Combinatória” com os alunos da 

segunda série do ensino de uma escola do interior paulista. Como já sabemos, a contextualização é 

um elemento fundamental para o ensino e aprendizagem sem ela em todas as áreas do conhecimento, 

principalmente, na matemática, pois as contextualizações são eficazes. Nosso relato, centra-se na 

experiência vivenciada em uma sala de aula quando inocentemente o professor propôs aos alunos um 

exercício presente no livro didático de matemática, com o intuito da fixação de conteúdo, porém a 

interpretação deste exercício gerou um excelente debate social sobre sexualidade. Perante essas 

discussões, percebemos que por muitas vezes os livros didáticos representam situações fora de 

contexto, e com isso acaba assumindo para si a responsabilidade por diferentes interpretações. De 

acordo com a importância e relevância do movimento CTS na educação, consideramos que se torna 

frutuoso o estudo de questões sociocientíficas no ensino de ciências em todas as esferas da educação 

básica. 

Palavras-Chave: Gênero; Livro didático; CTS. 
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2Discente do IFSP. ana.sousa@aluno.ifsp.edu.br. 
3Graduação em Pedagogia (UNIAN), Graduação em Letras (FAVENI), Graduação em Sociologia (FAVENI), 

Mestranda em Educação (UFSCAR). deborahalvares40@gmail.com. 
4Universidade Paulista – UNIP. thabatabauru1@gmail.com. 
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OS TEMAS (TRANS)VERSAIS E SEUS (CIS)TEMAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Márcie Vieira1 

RESUMO: O presente artigo busca uma revisão bibliográfica dos conceitos encontrados nos Temas 

Transversais, na área da Orientação Sexual, presente nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 1997). Os Temas Transversais, foco desse estudo, potencializaram formas e estratégias de 

atuar nas questões que surgem no cotidiano de estudantes, introduzindo diferentes temas sociais 

contemporâneos. Com o foco no desenvolvimento da temática Orientação Sexual, faz-se necessária 

algumas atualizações de conceitos e dados. Palavras como: cisgeneridade, transgeneridade, 

identidade de gênero, sexo biológico, homossexualidade, heterossexualidade, bissexualidade, 

precisam fazer parte desse novo vocabulário para que educadores estejam cientes da diversidade 

presente na noção da Orientação Sexual, hoje compreendida como Gênero e Sexualidade, segundo 

apontamentos de Jaqueline Gomes de Jesus (2020), de Dayanna Louise dos Santos (2019) e Sofia 

Favero (2020). Mesmo com a criação da BNCC - Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018) 

organizando os mais diversos campos pedagógicos no processo de ensino-aprendizagem na educação, 

que apresentam aspectos da diferença e da diversidade em suas distintas áreas, devido à constante 

perseguição moralista de poderes conservadores, muitas palavras e expressões importantes foram 

suprimidas deste importante documento. Precisamos constantemente lembrar que em uma sociedade 

onde a linguagem e as coisas nomeadas são e dão poder, a invisibilidade, o silêncio e o apagamento 

são opressões e violências. Com isso, conclui-se que as questões de gênero e sexualidade, assuntos 

abordados dentro da temática da Orientação Sexual, nos Temas Transversais, sempre fizeram parte 

do espaço escolar. Mas cabe aos profissionais, que atuam na Educação Básica, não permitirem que 

esses temas surjam na escola a partir da perspectiva da violência e do preconceito, mas sim do 

conhecimento e da informação, propondo assim os princípios que orientam os Parâmetros 

Curriculares Nacionais: a dignidade da pessoa humana, igualdade de direitos, participação e 

corresponsabilidade pela vida social. 

Palavras-chave:  Temas Transversais. Atualização bibliográfica. Gênero e Sexualidade. Educação 

Básica. 
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O QUEBRANTO AO TABU LGBTQIA+ NO CURRÍCULO ESCOLAR: um ensaio 

historiográfico do movimento e a conquista de direitos 

Júlia Fachini de Amorim1, Vinicius Klock Scalzitti2, Jefferson Antonione Rodrigues3 

RESUMO: Na busca de proporcionar uma melhor compreensão à história do movimento 

LGBTQIA+, esta proposta de estudo acadêmico tem como intuito aquebrantar os paradigmas 

hegemônicos inibidores da ensinabilidade, bem como discussão da temática dentro das instituições 

escolares. Na 1ª Parada do Orgulho LGBTQIA+, realizado na cidade de São Paulo, inexistiam 

inúmeros direitos sociais, políticos e jurídicos de proteção ao grupo cuja voz sempre fora inumada e 

pautada sob uma holística estritamente conservadorista. Passadas duas décadas, conquistas históricas 

marcam de modo expressivo o movimento, a exemplo da regulamentação de cirurgia para 

redesignação de gênero, de casamentos homoafetivos, reconhecimento de nome social e 

criminalização da LGBTQIA+fobia. No entanto, a violência física e psicológica contra a comunidade 

persiste na conjuntura hodierna devido à escassez de políticas públicas governamentais voltadas para 

a mudança da mentalidade social preconceituosa que vigora contemporaneamente, realidade que se 

agrava no contexto escolar, haja vista que esse é o período em que adolescentes e jovens começam a 

ter o primeiro contato com a sexualidade, com total falta de amparo. Com o desejo de mudar esse 

cenário e proteger essas crianças, auxiliar no processo emancipatório e sensibilizar as demais com 

senso crítico, político e social, a Escócia foi o país pioneiro a incluir direitos LGBTQIA+ no currículo 

escolar, por meio da exposição da história do movimento, dos direitos conquistados e do combate a 

atos homofóbicos, bifóbicos e trasnfóbicos, com o fito de promover a equidade educacional. No 

entanto, na contramão desse raciocínio, o Brasil caminha para o descaso governamental e a piora nos 

casos de intolerância, devido a imposição de ideais heteronormativos, apáticos a acríticos, baseados 

no patriarcalismo e colonialismo. Essa aversão à diversidade de gênero e orientações sexuais ganham 

força com a propagação de “Fake News” e termos falaciosos como “kit gay”, que reduzem a luta 

LGBTQIA+ e legitimam a reprodução do senso comum intolerante. Nesse sentido, dados colhidos 

pela Pesquisa Nacional Sobre o Ambiente Educacional no ano de 2016 comprovam a consequências 

que um Estado negacionista, que não se preocupa em integrar a educação sexual e LGBTQIA+ nas 

instituições de ensino: 39% dos estudantes da comunidade relataram que já sofreram agressão verbal 

e 36% violência física, além das faltas frequentes às aulas, que afetam 58,9% dos alunos, contribuindo 

para a evasão escolar. Fora das instituições de ensino, o panorama é pior: o Brasil registrou 1 morte 

de pessoas LGBT+ a cada 23 horas no ano de 2019, segundo relatório da organização governamental 

voltada para a defesa da comunidade no país “Grupo Gay da Bahia”. Tais estatísticas ratificam a 

necessidade e urgência da criação de políticas públicas educacionais nas instituições de ensino básico 

e superior no país, seguindo a iniciativa da Escócia e levando esse debate para o currículo escolar, 

visto que os jovens são o futuro da cidadania e poderão promover efetiva mudança na História, por 

meio de revoluções sociais e posicionamento imperativo, construídos com discernimento crítico sobre 

os entraves sociais existentes no contexto mundial e, principalmente, nacional. 

Palavras-chave:  LGBTQIA+; currículo escolar; preconceito. 

 
1Graduanda em Direito na Faculdade Católica Rainha da Paz da cidade de Araputanga - MT. Atualmente, exerce o cargo 

de auxiliar no 1º Serviço Registral da Comarca de Araputanga. juliafachini87@outlook.com. 
2Acadêmico de Direito (UNEMAT). Acadêmico de Letras/Inglês (UNESA). viniciuskclok@hotmail.com. 
3Graduado em Direito (UNIVEM), Mestre em Direito (UNIVEM), docente no curso de Direito da FCARP e UNEMAT. 

drjefersonrodrigues@gmail.com. 



        
 
 

        Área temática 2: LGBTQIA+ e o currículo escolar 

                                                                                                                         ISSN 2238-1414 
 

  

P
ág

in
a2

0
 

DO DIREITO À EDUCAÇÃO UNIVERSITÁRIA E CIDADÃ NA UNIVERSIDADE A 

POPULAÇÃO LGBTQIA+ 

Jefferson Antonione Rodrigues1, Yule Albertini Rodrigues Cordeiro2 

RESUMO: Com o intuito de ressaltar a sociedade plural a que somos inseridos desde o nosso 

nascimento, ocasião em que adquirimos direitos e deveres impostos culturalmente pelo meio a que 

somos imersos, esta proposta de estudo acadêmico tem como intuito promover uma reflexão acerca 

do não ao preconceito quanto ao gênero, mais especificamente quanto à orientação sexual dos sujeitos 

de direito. Diante disso, enaltecemos a real necessidade de quebras paradigmáticas no que tange à 

proteção e garantia do direito à universidade, sem preconceitos ao público LGBTQIA+, ampliando e 

fortalecendo a necessidade de uma interação e trocar de conhecimentos valorativos e culturais de tais 

sujeitos que, indiferentemente de suas orientações de cunho sexual ingressem e sejam sujeitos ativos 

dentro das diversas relações universitárias, promovendo não só uma inserção cultural, mas como 

também uma formação intelectual mais humanizada e com grandes trocas de experiências e respeito. 

Todos devem se sentir inseridos junto ao ambiente universitário, ponto marcante na vida existencial 

de todos os sujeitos independentemente de suas orientações, convicções e/ou outras formas de 

expressão social, afinal a universidade é o local onde se propõem grandes reflexões que, embora 

sejam na sua maioria teóricas, necessitam da aplicabilidade das vivências e valores morais e pessoais 

de cada um dos sujeitos nela inseridos para uma formação mais humana independentemente da área 

que se objetiva formar. O direito à educação, embora garantia constitucional de todos, em âmbito 

universitário ainda apresenta dados ínfimos de inserção da população LGBTQIA+, pois tal público 

sente-se inibido e muitas das vezes constrangidos dentro do ambiente ao qual deveria ser o ambiente 

de acolhida e promoção de igualdades, afinal todos somos iguais perante a lei e esta deve atuar de 

forma equitativa, distribuindo direitos a todos indistintamente. Ressalta-se com isso, o preconceito 

velado e as vozes da população LGBTQIA+ a cada dia mais inumadas, principalmente frente à prática 

de atos preconceituosos de uma sociedade que sofre ainda em nossa pós-modernidade com os ranços 

oriundos de uma cultura extirpadora de direitos e impositiva de valores da colonização que, por sua 

vez, abrange não somente os interesses e direitos desta população como de outros seguimentos 

sociais. Diante disso, frisa-se a necessidade da criação de programas e ações universitárias de apoio 

a este público, não deixando-os jogados aos legados preconceituosos de uma sociedade que se diz 

plural, mas que ainda se demonstra a cada dia mais propagadora da cultura do machismo, seja por 

movimentos de propagação do patriarcalismo enraizado, bem como dos movimentos feministas, 

dentre outros. Para o desenvolvimento desta proposta, faz-se uso dos métodos de pesquisa 

bibliográfico, dedutivo e qualitativo. 

Palavras-Chave: Formação universitária; Movimento LGBTQIA+; Inserção acadêmica. 
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A PEDAGOGIA QUEER E O CURRÍCULO ESCOLAR 

Raphael de Andrade Ribeiro1, Karina Hernandes Neves2 

RESUMO:  A pedagogia Queer é uma temática que tem promovido debates no âmbito educacional. 

A pedagogia e o currículo Queer divergem das áreas curriculares voltadas para a tolerância e debate 

sobre as diferenças de gênero, sexualidade e/ou etnias. Ela tem ênfase na produção do entendimento 

das diferenças, trabalhando de forma central a precariedade referente à identidade de cada indivíduo. 

Nesse contexto, este estudo objetiva explanar a necessidade do entendimento e aplicação da 

pedagogia Queer no campo educacional, justificada pela necessidade da construção de um 

conhecimento crítico com os discentes que considere e respeite a diversidade social. A teoria Queer 

surgiu no final dos anos 80 nos EUA e foi utilizada pela primeira vez em algumas conferências em 

Universidades da Ivy League, por Teresa de Lauretis. Igualmente, o psicanalista Jacques Lacan, 

tomando por base as teorias francesas voltadas ao aprendizado de sexualidade e gênero, pensou em 

uma área estudo que pudesse ser um novo caminho para as pesquisas referentes à identidade. 

Considerando esses aspectos no escopo educacional, é perceptível que, de modo geral, a formação do 

discente e o conhecimento deste sobre gênero e sexualidade é insuficiente. É preciso compreender 

que a inserção da pedagogia Queer no currículo escolar contribui para formação crítica do discente e 

até mesmo do docente, ao tratar de temáticas inerentes aos próprios alunos e à sociedade. O currículo 

escolar é um elemento indispensável para a formação do conhecimento crítico do aluno. Ainda que 

alguns docentes não entendam a necessidade da inclusão da pedagogia Queer na grade curricular, é 

notório que a efetivação referente a essa pedagogia está sendo ampliada, primordialmente quando a 

Unidade Escolar busca formar cidadãos mais críticos. Por fim, enfatiza-se que a inserção da 

pedagogia Queer promove o entendimento e o respeito por parte do discente sobre as temáticas já 

mencionadas e ainda é capaz de dar possibilidades ao mesmo de sanar incertezas relacionadas à sua 

própria identidade e a dos que o rodeiam. 

Palavras-Chave: Pedagogia Queer, Ensino, Currículo Contemporâneo, Criticidade. 
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A SOLIDÃO DA PESSOA LGBTQIA+ NA ESCOLA  

Wanderson William Fidalgo de Sousa1, Marcos Antônio Ângelo da Silva2 

RESUMO: Quais os itinerários da pessoa LGBTQIA + no contexto educacional? Este caminho 

educacional é atravessado, sobremaneira, pela solidão. Assim, este escrito tem por finalidade 

debruçar-se frente a solidão do corpo LGBTQIA+ na escola, pois este corpo não normativo à frente 

de corpos centralizados em aspectos hegemônicos de gênero, sexualidade, raça, território, entre outros 

marcadores sociais são apontados (a) como corpos abjetos e inexistentes pelo cis (tema) educacional. 

Nesta perspectiva, este corpo transgressor é entrelaçado pela solidão em outros espaços e contextos 

sociais, sendo que esta situação se sobrepõe especialmente no ambiente escolar. Esta pesquisa, 

portanto, configura-se como um estudo de caráter bibliográfico, por se tratar de um estudo inicial, 

para tanto, utilizamos como pressupostos teóricos os estudos e reflexões de Louro (1997; 2001), 

Green (2019), Hilário e Pereira (2020) que discorrem sobre o tema que buscamos delimitar, 

proporcionando a partir de suas reflexões suporte teórico para tentarmos discutir a solidão dos sujeitos 

(a) LGBTQIA+ nos corredores das escolas. Estes sujeitos ditos anormais/excêntricos são desde 

sempre oprimidos (a) e inviabilizados (a) em suas subjetividades e vivências em quaisquer espaços 

sociais que este corpo-território-transgressor insere-se, essa constante tentativa de apagamento e 

silenciamento desses sujeitos (a) fez com que em diferentes épocas e contextos estes mesmos, corpos 

ocupassem o lugar do outro, do não pertencente ao meio, criando espaços de encontro e socialização 

específicos para este público, pois fora deles o que se vivia era um contexto de opressão, apagamento 

e solidão. Frente a estes atravessamentos experimentados e vividos pelo corpo LGBTQIA+ no âmbito 

educacional e fora dele, propusemos uma análise do contexto escolar trazendo a discussão de gênero 

e sexualidade para dentro deste espaço. Assim, quando vislumbramos as salas de aulas em diferentes 

contextos sociais, tomando como parâmetro a realidade piauiense, nordestina e brasileira, observada 

as culturas e tradições locais temos um panorama definido que imprime certas formas de interação 

social, para estes sujeitos (a) LGBTQIA+ vistos como anormais, as relações são atravessadas por 

diferentes marcadores para além da raça, classe, gênero, suas subjetividades são apontadas e julgadas, 

impondo a estes corpos um isolamento no ambiente escolar, que atravessa em muitos casos os muros 

da escola e impõe a esta solidão a vida. Diante desta conjuntura, o desenho que se apresenta é de uma 

escola que reproduz situações da vida num contexto mais amplo e social, onde esses sujeitos (a) 

continuam sendo excluídos, oprimidos e apagados das relações e interações com seus pares. 

Palavras-Chave: Solidão; LGBTQIA +; Escola.
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vulnerabilidade social e interação social, e do Grupo de Pesquisa e Extensão Direitos Humanos e Cidadania na linha de 

pesquisa sobre Gênero, Sexualidade & Direitos Humanos. marcosantonioangelo12@gmail.com. 
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A IMPORTÂNCIA DE FALAR SOBRE LGBTIFOBIA PARA OS JOVENS DO 

PROGRAMA DE OPORTUNIDADES E DIREITOS – POD-RS 

Gabriela Oliveira de Castro1, Ederson Gustavo de Souza Ferreira2 

RESUMO: O Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTI+, a cada 18 horas uma pessoa LGBTI+ 

é assassinada e a cada 1 hora uma pessoa LGBTI+ sofre uma violência física ou verbal por conta da 

sua orientação sexual ou sua identidade de gênero. No mesmo resgate histórico conforme dados de 

Organizações da Sociedade Civil e o que consta no Atlas da Violência que trata desses números, a 

perspectiva de vida de uma pessoa trans ou travesti é de 35 anos de idade, enquanto a média de vida 

da sociedade brasileira é de 75 anos de idade. Atualmente, 69 países criminalizam pessoas LGBTI+ 

e alguns penalizam com a pena de morte. Criado em 2014, o Programa de Oportunidades e Direitos 

- POD, é uma parceria do governo do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Justiça, Cidadania 

e Direitos Humanos - SJCDH, e o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. Localizado em 

seis territórios, quatro em Porto Alegre e dois na região metropolitana, nas cidades de Viamão e 

Alvorada. O POD tem como objetivo gerar novas oportunidades e conhecimentos para a juventude, 

atuando com jovens de 15 a 24 anos que vivem em áreas de grande vulnerabilidade social e altos 

índices de criminalidade no sentido de ajudar na diminuição da participação desses jovens na 

criminalidade, evitando, assim, a morte entre eles. Em um ambiente como os Centros da Juventude, 

no qual a democracia de pensamentos, posições, ideias e a diversidade de todas as formas se 

apresentam de uma maneira natural, a presença de ações e pensamentos em torno da LGBTIfobia é 

de relevante importância para a discussão e reflexão acerca dos Direitos Humanos. A discussão sobre 

o referido tema nos preceitos de respeito à diversidade é realizada como uma das ferramentas 

fundamentais de transformação, superação e emancipação dos Jovens do Programa de Oportunidades 

e Direitos. Apresenta-se dessa forma uma importante questão com objetivo de contribuir para a 

disseminação do conhecimento acerca dos direitos das pessoas LGBTI+, a superação da violência, 

do preconceito e da discriminação. O projeto foi desenvolvido por meio de elaboração de material e 

a oferta de um minicurso intitulado “Precisamos Falar de LGBTIfobia”. O curso, com duração de 

aproximadamente um mês, foi dividido em alguns módulos, cada módulo era composto por vídeos, 

uma apresentação em power point, um texto e uma atividade avaliativa. O projeto foi realizado de 

forma presencial, respeitando todos os protocolos emitidos pelo governo do RS e a Organização 

Mundial de Saúde, referente ao enfrentamento da COVID-19. O curso foi amplamente divulgado 

através dos seis Centros da Juventude, através das suas coordenações nos referidos territórios. O curso 

contou com 228 inscritos, sendo oferecido no Centro da Juventude de Viamão, Alvorada, Cruzeiro e 

a Lomba do Pinheiro, sendo visível a participação, empoderamento e transformação de uma 

emancipação desses jovens acerca do respeito a diversidade e o combate a qualquer discriminação 

referente à identidade de gênero e orientação sexual. 

Palavras-Chave: POD/RS; Jovens; Diversidade; LGBTIfobia. 
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LA HIPÓTESIS REPRESIVA EN LA CONCEPCIÓN DE LGBTQIA EN LA EDUCACIÓN 

NO ESCOLAR 

Campo Elias Florez Pabon1 

RESUMO: El objetivo de este escrito propende en presentar una perspectiva de la historia de la 

sexualidad foucoltiana con respecto a la concepción LGBTQIA en un contexto no escolar. Donde se 

revisará el origen de la concepción de poder en la sexualidad con respecto a la voluntad de saber 

representada en una era victoriana que se perpetuo en la historia occidental engendrando la hipótesis 

represiva que Michel Foucault presenta como incitación a los discursos sobre sexualidad y una 

implantación perversa de las expresiones sexuales. Lo cual no va a dar oportunidad a una 

representación diferente en lo que refiere a la sexualidad y sus matices como lo LGBTQIA en la 

cultura occidental del siglo XVII y XVIII que se proyecta a la modernidad y contemporaneidad 

“conservadora”. Dicho cercenamiento generará en las instituciones la concepción de anormalidad y 

locura. Ideas que serán tratadas en la perspectiva legal, pero también en la psicología y psiquiatría 

que propenden del concepto médico autoritario bioético que pregona cómo debe funcionar un cerebro 

normal. Sin embargo, la historia nos demuestra que esta scientia sexualis impuesta nace del 

reconocimiento del discurso en la confesión de lo que se calla, y de lo que se vive en lo privado que 

es manejado por la institución eclesial medieval. La cual a través de la religión implanta un modelo 

represivo no normado hasta ese momento, en la expresión que tiene que ver con lo sexual; 

desarrollando una moralidad cultural que tiene que ser asumida en “libertad” por cada miembro de la 

sociedad en una familia de corte heterosexual. De tal manera es que se configura según Foucault en 

occidente las concepciones de un poder biopolítico y anatomo-político en el discurso social no escolar 

el cual alude a un silencio en forma de tabú que maneja nuestras relaciones en torno de la sexualidad. 

Palavras-Chave: Foucault; Historia de la sexualidad; Educación LGBTQIA; Anormalidad. 
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GÊNERO E SEXUALIDADE NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL: um mapeamento a partir de 

teses e dissertações 

Gabriela Rodrigues Longo1, Larissa Gabriela Araujo Goebel², Victor Hugo Oliveira Henrique³, 

Kaique Alves de Sousa4 

RESUMO: A palavra gênero pode ser explicada como uma construção identitária, a partir da 

identificação ou não-identificação com o gênero que foi preestabelecido ao nascer. A expressão desse 

gênero se dará pela forma como as pessoas se comportam ou se expressam, baseadas em 

características relacionadas a sua identificação ou não-identificação de gênero. Neste sentido, muito 

se confunde a respeito dos debates de gênero e o conceito de sexualidade, uma vez que os papéis 

atribuídos aos diferentes gêneros em nossa sociedade são definidos de forma binária e relacionada 

com a concepção de sexo e sexualidade. O sexo biológico corresponde a uma classificação fisiológica 

do aparelho reprodutor que nascemos, e a orientação sexual se relaciona diretamente à sexualidade 

ou à forma como as pessoas relacionam afetivamente, ou, também, à ausência da necessidade de 

relacionar-se sexualmente. Estas classificações são resultado de lutas dos movimentos sociais contra 

a binaridade de gênero, que limita as formas de identificação e afetividade em nossa sociedade e 

exerce dominação sobre boa parte dos cidadãos. Em um mesmo caminho, a Educação Ambiental 

(EA), em uma perspectiva crítica, luta pela equidade social no sentido de que nem os bens ambientais, 

nem outros animais e nem mesmo os seres humanos deveriam ser dominados ou usados como 

recursos de nosso sistema econômico e social. Assim, em uma perspectiva interdisciplinar, nossa 

investigação relaciona os estudos de EA com os conceitos de gênero e sexualidade, no sentido de 

mapear teses e dissertações da temática ambiental, que trazem em seu bojo a pesquisa a partir de um 

ou ambos os conceitos. Partimos de uma revisão bibliográfica realizada no Banco de Teses e 

Dissertações do Projeto EArte (Estado da Arte da Pesquisa em Educação Ambiental), que inclui 

trabalhos concluídos no período de 1981 a 2016, a partir da busca dos termos “gênero”, “sexualidade” 

e “gênero e sexualidade”. No primeiro caso, obtivemos o número de 69 trabalhos, que, após acesso e 

leitura dos resumos, diminuiu para 26; a partir da segunda busca, obtivemos 6 trabalhos, que foram 

reduzidos a apenas uma tese após o acesso ao trabalho completo; e a última busca, a partir do termo 

“gênero e sexualidade”, não gerou nenhum resultado. Assim, obtivemos um total de 27 teses e 

dissertações em Educação Ambiental que abordam o tema de gênero e sexualidade em seus estudos. 

Dos 27 trabalhos encontrados, 5 são teses de doutorado e apenas uma delas foi realizada em uma 

instituição privada, sendo todos os outros trabalhos, incluindo as dissertações encontradas, realizadas 

a partir de instituições públicas de Ensino Superior. Por fim, concluímos que, a partir do número 

reduzido de trabalhos realizados na temática da EA, relacionada a discussões de gênero e sexualidade, 

necessita-se de uma ampliação nas investigações no tocante aos conceitos tratados, para possibilitar 

uma maior compreensão dos mesmos pela sociedade em geral. Vislumbra-se, ainda, a importância de 

estudos que abordem a dominação do sistema capitalista em uma perspectiva insterseccional, em que 

as pautas ambientais, de gênero e sexualidade, assim como tantas outras, se unam na luta de 

responsabilização ao sistema capitalista opressor. 

Palavras-Chave: Educação Ambiental; gênero; sexualidade; EArte. 
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        Área temática 3: LGBTQIA+ e a educação não- escolar 

                                                                                                                         ISSN 2238-1414 
 

  

P
ág

in
a2

6
 

POSSIBILIDADES DE (R)EXISTÊNCIA: representação e performance de masculinidade 

negra na série Sex Education (2019/2020) 

Andrey Gabriel Souza da Cruz1, João Paulo Baliscei2 

RESUMO: Quando analisamos as relações sociais de modo amplo, visando abranger as mais 

diversas características que tocam e influenciam as vivencias no cotidiano e o convívio em sociedade, 

adentramo-nos em campos que dialogam sobre uma pluralidade de conceitos e marcadores sociais, 

como raça, gênero, sexualidade, entre outros, como geografia, classe e afins. A infinidade dos traços 

supracitados não apenas atua sobre as existências no cotidiano, facilitando ou dificultando vidas, 

como compõe nossas contemplações e identificações como indivíduos, e consequentemente a 

notificação de “diferença/alteridade” em sua amplitude de características. Pensar em “diferença” nos 

direciona a uma concordância com o pesquisador francês caribenho de Martinica, Frantz Fanon 

(2008), que expressa como nos constituímos por intermédio do contato que temos com e em 

sociedade, diretamente ou indiretamente com os/as “outros/as” que nos circundam. Somos impelidos, 

atravessados e constrangidos para além de nos entender, seguir e nos comprometer com a 

padronização dos seres que nos cercam, o que desemboca em uma opressiva hierarquização dos 

indivíduos. Assim, nos encontramos em lugares específicos dentro da sociedade, mediados pelos 

marcadores que carregamos, e por intermédios deles, consolidamos e ou reforçamos formas 

identitárias. Ser “outro/a(s)”, e até mesmo ser “norma” - posto de “outro/a” de muitas/os – é 

interpelado por inúmeros marcadores sociais. Ver o/a “outro/a” é então se ver e se encontrar em locais 

de benefícios ou malefícios. Visando analisar especificamente performances quanto aos marcadores 

sociais de gênero, raça e sexualidade, contemplamos e selecionamos o personagem Eric Effiong, 

vivido pelo ator Ncuti Gatwa (1992--), na série “Sex Education” (2019/2020) da plataforma de 

streaming Netflix para discorrer sobre sua (homo)sexualidade e negritude, e o que esta imagem nos 

ensina. Pautando-nos no conceito de pedagogias culturais que nos assegura e revela como as ações 

educacionais e o ensino em si não estão restritos ao ambiente escolar, mas transcendem tal local e 

passam a ser advindos dos mais diversos campos da sociedade, como as imagens e produções visuais, 

analisamos nosso objeto. Examinando, então, a composição identitária deste personagem negro, gay 

e afeminado a partir dos Estudos das Masculinidades e Estudos da Cultura Visual, amparados por 

Connell (1995), Hall (2006), bell hooks (2018), Silvio Almeida (2019), Djamila Ribeiro (2019) e 

outras/os pesquisadores/as. Denotando como a existência do personagem Eric pode, para além de 

denunciar as mazelas que os marcadores sociais ocasionam a partir das relações e interações no 

cotidiano, apresentar possibilidades de (r)existência para corpos tidos como dissidentes. Além de nos 

oportunizar a discussão quanto à dissidência, nosso objeto de análise nos possibilita tornar “outro/a” 

aqueles/as que sempre tentam se esquivar desse posto, mas especificamente tratamos do homem 

cisgênero, heterossexual e branco, que cunhado de norma e hegemonia, se apresenta e carrega no 

social infinidades de privilégios. 

Palavras-Chave: Gênero, Cultura Visual, Negritude. 
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O OUTRO É COMO EU: masculinidades negras e existência dissidente na Sex Education 

(2019/2020) 

Andrey Gabriel Souza da Cruz1, João Paulo Baliscei2 

RESUMO: “Se ele é malgaxe [adjetivo que caracteriza o/a habitante da República Democrática de 

Madagascar], é porque o branco chegou, e se, em um dado momento da sua história, ele foi levado a 

se questionar se era ou não um homem, é que lhe contestavam sua humanidade.” (FANON, 2008, p. 

94). Para o pensador francês caribenho de Martinica, Frantz Fanon (2008), nossas identidades se 

fixam a partir das relações sociais e interpessoais que temos no decorrer de nossa trajetória. Ao 

exemplificar a compreensão do indivíduo malgaxe sobre si perante o encontro com europeus brancos, 

o autor nos oportuniza o vislumbre de como o/a “outro/a”, evidenciando suas diferenças e 

particularidades, diz muito sobre nós. Comtemplando os inúmeros marcadores sociais que nos 

circundam desde o nascimento, hoje temos suporte científico e teórico para evidenciar como gênero, 

classe, raça, etnia, sexualidade, localidade e afins, implicam consequências diretas na vida dos 

indivíduos. Não apenas denotam as diferenças que os corpos e as existências comportam, como de 

modo hierárquico, subjugam ou elevam seres. A crença falaciosa de “sermos todos iguais”, 

analisando a partir da pesquisadora brasileira Djamila Ribeiro (2019), pode ser entendida como uma 

tentativa da branquitude de se ausentar de discussões que tematizem as ideias de racialidade. “Pessoas 

brancas não costumam pensar sobre o que significa pertencer a esse grupo [a branquitude], pois o 

debate racial é sempre focado na negritude” (RIBEIRO, 2019, p. 31). Apesar da falácia da igualdade, 

observamos uma sociedade que sabe bem para quem direcionar ofensas racistas, sabendo quem 

chamar de “macaco” e dos mais horrendos adjetivos. “De repente umas vozes na rua, me gritaram 

Negra!”, escreve a peruana Victoria Santa Cruz (1922-2014). Entender os marcadores sociais que nos 

interpelam exige compreender que, por vezes, tais marcas serão gritadas e evocadas, e não para mera 

contemplação, mas para evidenciar diferenças e alocar corpos em uma hierarquia danosa.Todavia, a 

diferença pode dar espaço também a identificação. Para melhor exemplificar a afirmação, usamos do 

personagem Eric Effiong, vivido pelo ator ruandense-escocês Ncuti Gatwa (1992--) da série Sex 

Education (2019). Na trama somos apresentados a Eric como um homem-jovem-negro-gay que, por 

suas diferenças identitárias, apresenta uma masculinidade considerada dissidente da norma e 

consequentemente, alocado em uma sociedade racista e homofóbica (ainda que a série reflita a 

realidade britânica, encontramos consonâncias nas opressões de um modo global) sofre inúmeras 

opressões e rejeições. Assim como a existência de Eric interpela positivamente os/as 

telespectadores/a, reafirmando a possibilidade de existência do “diferente”, na trama, sua própria 

existência e identidade é firmada por seu encontro com um semelhante. Especificamente no sétimo 

episódio da primeira temporada entre 13’5’’ e 13’37’, em um encontro inesperado, Eric tem a chance 

de reconhecer suas diferenças em um outro personagem coadjuvante - um homem negro, adulto, cuja 

caracterização é tão divergente no trato às masculinidades quanto à dele, e os impactos desse encontro 

são evidenciados cenas depois, em que a postura de Eric reflete orgulho e coragem de ser tido/lido 

 
1Graduando em Comunicação e Multimeios pela Universidade Estadual de Maringá (2019--). Graduado em História 

(Licenciatura) pela Universidade Estadual de Maringá (2018). Membro do Grupo de Pesquisa em Arte, Educação e 

Imagens - ARTEI. andrey_gabriel.sdc@hotmail.com. 
2Doutor em Educação (UEM), Mestre em Educação (2014) pela Universidade Estadual de Maringá; Especialista em Arte-

Educação (2010) e Educação Especial (2011) pelo Instituto de Estudos Avançados e Pós-Graduação; e Graduado em 

Artes Visuais pelo Centro Universitário de Maringá (2009). jpbaliscei@uem.br. 
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como divergente. Basicamente reforçando o pressuposto de que “representatividade” importa e 

transforma. 

Palavras-Chave: Gênero, Masculinidade, Negro. 
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A TRÍADE FAMILIA, RELIGIÃO E ESCOLA NA PERSPECTIVA DA 

ACEITABILIDADE LGBTQIA+: opressão versus liberdade 

Jefferson Antonione Rodrigues1, Yule Albertini Rodrigues Cordeiro², Vinícius Klock Scalzitti³, 

Deyvison Barreto De Souza4 

RESUMO: A temática LGBTQIA+ nos permite trazer à baila uma diversa gama de discussões e lutas 

por conquista de direitos e liberdades, diante disso, o introito desta pesquisa sustenta-se na opressão 

que os sujeitos sofrem diante dos cenários mais próximos da existência humana e aos quais deveriam 

servir para acolhida, quer seja, a tríade: família, religião (enquanto instituição e não fé) e educação. 

O grande ressalte é que a Igreja e a escola possuem um grande papel nessa relação, pois em tese a 

educação e a religião que deveriam ser libertadoras, segundo Leonardo Boff e Paulo Freire, acabam 

agindo de forma inversa, pois temos em nossa contemporaneidade resquícios de repressão em todos 

os âmbitos, seja na educação infantil, fundamental e média, seja em nível universitário e na fé que 

acabam sendo os mecanismos de cerceamento com suas duras doutrinações. Isso promove uma 

conturbação mental, em que a todo instante pergunta-se: “quem eu sou?”. Com isso, tem-se a 

possibilidade de discussão sobre qual o lugar da educação na infância e na adolescência, bem como 

na fase adulta. A tríade que aqui se propõe perpassa a história da vida de todos nós independentemente 

do gênero ou da orientação sexual. A diversidade perpassa nossas vidas desde a pequena infância e 

tais questionamentos e recrudescimento impositivos de crença/dogma e educação, uma vez que são 

oriundos em primeiro plano na família representam uma violência simbólica frente a não aceitação. 

Vive-se numa sociedade que se diz plural, porém patriarcal, machista e controladora onde a aceitação 

da sexualidade sempre foi e continua sendo um grande tabu, afinal em algum momento da vida 

alguém sofreu alguma coisa na escola, independente se foi pela sexualidade ou não, bem como na 

família e na religião. Consequentemente, entende-se de uma maneira macro que muitos direitos 

LGBTs são negados por conta da Igreja, por conta da família que preza pela moral e os bons costumes 

e, além disso, temos um governo que não consegue sequer pensar numa educação que acolha as 

figuras LGBTs. Todos nós estamos na escola desde sempre, o entendimento de cada um se difere, 

mas cada vez mais cedo homens e mulheres vêm se entendendo quanto a sua sexualidade. Vive-se 

hoje, um grande retrocesso temeroso, mas em contrapartida é passível de entender que os sujeitos aos 

quais vivemos e dos grupos que também tenham esta temática como fruto de uma pesquisa, essa 

tríade a que nos propomos é impossível de não se deparar. Em todos os grupos ou coletivos, pessoas 

pretas ou pretos, LGBT ou não, estarão presentes e não deverão deixar suas vidas à mercê da morte, 

das síndromes traumático-piscológicas e da exclusão. Entende-se que discutir esta temática é um 

caminho sem volta, um perpassar por dentro de um verdadeiro labirinto sem saída onde deve-se 

perpetuar cada vez mais pesquisas em prol da conquista de movimentos de inclusão e transformação 

das mentalidades. Por fim, destaca-se como procedimento deste estudo os métodos bibliográficos, 

dedutivo e quali-quantitativos. 

Palavras-chave: Discriminação LGBTQIA+, Educação, Alteridades paradigmáticas. 
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EDUCAÇÃO, PANDEMIA E ANTITRANSFOBIA: o projeto transcender 

Jeferson Reis Santos1 

RESUMO: Os pré-vestibulares sociais são formas de ação coletiva que constituem um expressivo 

fenômeno social no Brasil desde os anos finais da década de 1980 (WHITAKER, 2010). Desde 2015 

é possível detectar o surgimento de pré-vestibulares sociais que atendem pessoas trans e travestis de 

forma exclusiva ou prioritária (SANTOS, 2021) como resposta aos regimes de exclusão da população 

trans na educação formal, processo analisado em trabalhos como o artigo “Na escola se aprende que 

a diferença faz a diferença” de Berenice Bento (2011) e a tese de doutorado “Travestis na escola: 

Assujeitamento e resistência à ordem normativa” de Luma Nogueira de Andrade (2012) A pandemia 

de covid-19 alterou profundamente todos os aspectos da vida social em escala global. Podemos 

afirmar que o campo da educação foi um dos mais severamente atingidos. No caso da educação não-

formal, como é o caso dos pré-vestibulares sociais para pessoas trans e travestis, a falta de recursos e 

de estrutura prejudicou a continuidade das aulas regulares na maior parte dos casos e muitos esforços 

foram direcionados para arrecadar alimentos e auxílio financeiro para a população atendida. É preciso 

destacar ainda que o ano de 2020 foi marcado por uma querela em relação a prova do ENEM, 

principal meio de acesso ao ensino superior, ilustrado na campanha “A vida não pode parar” veiculada 

pelo ministério da educação defendendo a manutenção do exame e as campanhas via rede social com 

o uso das hashtags #adiaENEM e #cancelaENEM. Neste cenário, o presente trabalho pretende 

apresentar discussões a partir do “Projeto Transcender”. Tal projeto nasceu em 2020 como um curso 

preparatório para o ENEM exclusivo para pessoas trans e travestis, gratuito e voluntário. Os dados 

apresentados foram produzidos a partir da autoetnografia (ADAMS; BOCHNER; ELLIS, 2015), 

posto que o proponente – um homem cisgênero - atuou como professor voluntário de história, e de 

entrevista semiestruturada (ALAMI; DESJEUX; GARUBAU-MOUSSAOUI., 2010) realizada com 

Jacson Caldas, pessoa não binária que atuou como coordenador e professora - o trânsito entre os 

gêneros é proposital, como uma tentativa de expressar o sentido experenciado por Jacson Caldas em 

sua não-binariedade. Em relação a fundamentação teórica, estamos ancorados nas reflexões de Judith 

Butler (2011; 2015; 2018) sobre precariedade e nas propostas das epistemologias do Sul de 

Boaventura de Sousa Santos (2009). Nas nossas reflexões finais, a partir das discussões dos alcances 

e limites do projeto, apontamos para a importância dos pré-vestibulares sociais para pessoas trans e 

travestis como instrumento de luta antitransfóbica, como fonte de conhecimento para uma educação 

emancipatória. 

Palavras-chave: Educação, pandemia, antitransfobia. 
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INCLUSÃO - EXCLUDENTE DAS (OS) ALUNAS (OS) TRANSGÊNERAS NA 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO: representatividades tranvestigêneras 

Rayane Batista de Moraes1, Edmar Reis Thiengo2 

RESUMO: Essa é uma pesquisa em andamento que propõe discutir a importância da inclusão-

excludente das/os estudantes transgêneras nas instituições de ensino. Trata-se de um estudo 

minucioso tendo em vista a adequação da escola em um ambiente seguro e de convivência harmônica 

entre as diferenças, portanto, considera-se tanto os aspectos sociais quanto os culturais. Num primeiro 

momento objetivamos compreender a importância da diversidade no contexto educacional, refletindo 

sobre as diferenças como parte de nossas vidas, além de apontar a necessidade de um olhar plural 

diante das/os estudantes. Para alcançar os objetivos traçados, buscamos conhecer algumas iniciativas 

educacionais para o desenvolvimento integral das/os educandas/os no ambiente escolar. Para o 

desenvolvimento da pesquisa, fez-se necessário a busca por um conceito sobre transexualidade, bem 

como discussões em torno dos preconceitos arraigados no dia a dia das instituições. Relata a 

construção/constituição da primeira organização de mulheres travestis e suas lutas por 

reconhecimento no Brasil, e, ainda, discute-se as estatísticas de evasão escolar por estudantes trans 

em nosso país, suas lutas pela conquista do nome social, pedidos para alteração do nome no Exame 

Nacional do Ensino Médio e a conquista da alteração do nome em registro sem ação judicial junto ao 

Supremo Tribunal Federal. Aborda-se a questão do programa transexualizador, trazendo a história de 

Waldirene, umas das primeiras trans a ser redesignada em nosso país. Pois sabemos de todas as 

dificuldades que pessoas trans passam para ter direito à saúde. As discussões fundamentar-se-ão nas 

teorias de Berenice Bento, particularmente quanto trata das questões do corpo e sua reinvenção, além 

da experiência transexual; de Thiffany Odara ao discutir as questões ligadas a pedagogia da 

desobediência e a travestilização da educação; Sofia Favero ao tratar das crianças trans e ao questionar 

a didática do senso comum; além de Judith Butler ao discutir as questões de gênero, a distinção entre 

sexo e gênero e a problematização variável da identidade, bem como os conceitos de performance e 

performatividade para analisar o caráter construído de gênero. Os dados serão produzidos a partir de 

relatos e entrevistas de três adolescentes trans, sendo um trans homem, além dos relatos da autora, 

envolvendo ainda as escolas em que eles estiveram ou estão vinculados. Os dados serão analisados 

intercalando as experiências relatadas discutidas a luz do referencial teórico apontado. 

Palavras-chave: Transexualidade, Escola, Diversidade, Inclusão. 
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O CINEMA LGBTQIA+ E A EDUCAÇÃO NÃO-ESCOLAR: uma abordagem cineclubista 

Winnie Giarola Minucci Guimarães1, Carlos Frederico Bustamante Pontes2 

RESUMO: Tendo como ponto de partida o mote da relação entre Ensino, Pesquisa e Extensão, tríade 

norteadora das instituições de ensino públicas e federais do Brasil, o projeto Olhares cinematográficos 

sobre a experiência LGBTQIA+ surge com o objetivo de fazer circular ideias, fomentar encontros e 

trocas de experiências em torno da fruição estética de obras cinematográficas que abordam, em suas 

narrativas, as experiências de identidade de gênero e sexualidades diversas da 

cisheteronormatividade. Tal ação extensionista pretende o estímulo à formação de valores no/a 

estudante universitário, bem como nas pessoas em geral, a fim de lhes favorecer a aceitação e a 

valorização das diferenças étnico-raciais, geracionais, de classe, gênero e sexualidades existentes nas 

sociedades. Ao ensinar por meio da vivência in loco, o cineclube pretende propiciar a construção de 

um olhar sensível, e ao mesmo tempo respeitoso, em face do encontro com o outro que difere de nós. 

Pretende-se, com isso, conduzir o/a participante/estudante ao entendimento efetivo acerca do 

significado da noção de direitos humanos e, consequentemente, do necessário respeito aos distintos 

modos de vida existentes. O projeto retoma o formato de outra edição do cineclube, realizada entre 

os anos de 2013 e 2014, e que foi coordenada por Carlos Frederico Bustamante Pontes, docente 

efetivo do Departamento de Artes da Cena/DEACE da Universidade Federal de São João del-

Rei/UFSJ. Concebido agora na modalidade remota, o cineclube mantém a curadoria do mesmo 

coordenador e da nova bolsista e discente da UFSJ, Winnie Minucci, que optaram por selecionar 

curtas-metragens para exibição e discussão por meio de conferências virtuais. O projeto, que recebe 

recursos destinados à atividade extensionista, foi aprovado pelo Edital 002/2020/UFSJ/PROEX, do 

Programa Institucional de Bolsas de Extensão/PIBEX, e tem vigência de um ano a partir de março de 

2021. As exibições e os debates serão quinzenais, atrelados a um módulo temático específico, a saber: 

1) Parentalidades; 2) Descoberta da Afetividade; 3) Corporalidades; 4) Transnarratividades; 5) Lutas 

contra o “Cistema”; 6) Arte, Cultura e Produção; 7) Afetividade na 3ª Idade; 8) Feminilidades 

Dissidentes e Incidentes; 9) Masculinidades Dissidentes e Incidentes e 10) Relacionamentos 

interpessoais. Para além dos debates estimulados pelos próprios filmes, o coordenador e a bolsista 

pretendem trazer um/a convidado/a para comentar sobre os temas em discussão, no intuito de 

dinamizar os encontros. Tendo em vista a execução remota do projeto, pretende-se que o cineclube 

atinja um público ainda mais diverso do que aquele constituído presencialmente, o que permitirá a 

criação de uma rede maior de trocas entre realidades distintas e diferentes visões de mundo. 

Palavras-chave: Cinema LGBTQIA+; Cineclube; Extensão universitária. 
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NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PARA RELAÇÕES DE GÊNERO: ações e desafios na defesa da 

diversidade na universidade 

Isabela Candeloro Campoi1, Maria Inez Barboza Marques2, Adriele de Souza da Silva3 

RESUMO: O Núcleo de Educação para Relações de Gênero (NERG) faz parte do Centro para 

Educação em Direitos Humanos (CEDH) da Universidade Estadual do Paraná, instituição de Ensino 

Superior multicampi localizada no estado do Paraná. O CEDH foi instituído em 2016 e atua 

promovendo eventos, cursos e debates envolvendo temas ligados aos Direitos Humanos. Essa 

comunicação objetiva apresentar as várias ações promovidas pelo NERG do campus de Paranavaí. 

As intervenções ligadas ao acolhimento estudantil com a divulgação do núcleo, passando por 

atendimentos pontuais de casos de assédio sexual, misoginia e/ou discriminação em virtude da 

orientação sexual e a promoção de rodas de conversa, fazem parte do rol de ações que se pretende 

apresentar como um relato de experiência. Ainda que a finalidade seja o atendimento da comunidade 

acadêmica, o trabalho do NERG promoveu a fundação de um coletivo LGBTQI+ na cidade de 

Paranavaí em parceria com a Comissão da Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB) de Paranavaí. O coletivo foi fundado no segundo semestre de 2018 em atendimento a uma 

demanda da população LGBTQI+ a qual vinha sofrendo diferentes tipos de violência no município, 

principalmente no contexto político que levou à institucionalização do discurso de ódio em nível 

federal. O caso do NERG de Paranavaí reflete o papel social que as universidades devem cumprir na 

defesa dos Direitos Humanos e no empenho pelo fim da violência contra a população LGBTQI+. 

Através de parcerias e intervenções variadas, o NERG de Paranavaí tem procurado extrapolar os 

muros da universidade, reafirmando o compromisso da UNESPAR com os Direitos Humanos, 

assumindo seu papel como instituição criadora e disseminadora de conhecimento, ou seja, 

comprometida com os preceitos do exercício da cidadania. Neste sentido, em conformidade com as 

normativas educacionais, com a finalidade de acolher a demanda e intervir na realidade para tornar o 

espaço universitário um verdadeiro universo de respeito às diferenças, o CEDH e especificamente o 

NERG do campus de Paranavaí têm desenvolvido momentos de discussão com a comunidade interna 

e externa, sobre Direitos Humanos e suas diversas dimensões. 

Palavras-chave: Direitos Humanos; LGBTQI+; Diversidade sexual. 
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A CONSCIENTIZAÇÃO DA DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO COMO PRÁTICA 

EDUCACIONAL: um estudo sobre o ethos do/a ativista LGBT de Aracaju/SE 

Samuel de Souza Matos1 

RESUMO As alianças político-identitárias e os discursos de direitos humanos inscritos na trajetória 

dos ativismos das dissidências sexuais e de gênero (COLLING, 2016) constituem práticas sociais 

fundamentais para o estudo das relações entre linguagem e mundo no campo da Linguística. Apesar 

dos superficiais enfoques atribuídos à noção de contextos social e cultural (VAN DIJK, 2012 [2020]) 

de uso da língua, nos últimos sessenta anos, diversas correntes linguísticas têm dedicado pesquisas 

acerca de grupos minoritários. No caso da Linguística Textual (LT) contemporânea, pouco se tem 

feito. Por esse motivo, apresentamos, aqui, os achados de uma pesquisa desenvolvida, entre 2018 e 

2020, no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Letras (PPGL/UFS) sobre o ethos (AMOSSY, 

2018) do/a ativista LGBT de Aracaju/SE. Este estudo tem como objetivo analisar processos de 

referenciação (MONDADA; DUBOIS, 2003) e estratégias argumentativo-retóricas (PERELMAN; 

TYTECA, 1996) mobilizados na construção do ethos discursivo do/a ativista LGBT aracajuano/a 

com foco na luta pela conscientização da diversidade sexual e de gênero. Advogamos em favor de 

que as práticas sociais em torno dessa pauta, ao operarem com conflitos argumentativos e construção 

de imagens discursivas, tornam o fazer político-identitário do/a ativista LGBT não uma prática 

escolar, mas uma questão de educação social (MELO, 2008). Para tanto, fundamentamo-nos na 

perspectiva sociocognitivo-discursiva e interacional da LT (KOCH, 2009; KOCH; CUNHA-LIMA, 

2005) e na abordagem assimilacionista (SEFFNER, 2011) sobre a população LGBT. Nesse sentido, 

esta investigação utiliza o método observacional (PRODANOV; FREITAS, 2013) e o estudo de 

campo (GIL, 2002) como procedimentos metodológicos, assim como a abordagem qualitativa e 

descritivo-interpretativista (GIL, 2002; CAVALCANTE et al, 2016) na geração e análise dos dados. 

Destarte, o corpus analisado corresponde a entrevistas concedidas por ativistas de duas entidades 

LGBT, cujos subtemas apresentaram: i) a defesa da pluralidade identitária LGBT; ii) atuação em 

espaços públicos e privados; iii) articulação com órgãos municipais e estaduais; iv) realização de 

eventos e festas com orientação à prevenção de IST/HIV/AIDS. Grosso modo, os resultados obtidos 

pelas análises apontam para a construção do ethos violento/desumano, relativo à pessoa LGBTfóbica, 

e do ethos corajoso, justo, incansável e ponderado, relativo ao/à ativista LGBT aracajuano/a, 

imiscuído na função docere da persuasão (ensinar, transmitir conhecimentos), mediante as atividades 

discursivas de (re)construção da realidade. 

Palavras-Chave: Ativismo LGBT; Ethos; Diversidade sexual e de gênero. 
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direitos humanos LGBTQIA+, dissidências sexuais e de gênero, grupos vulneráveis, (de)colonialidades e 

ensino/aprendizagem de línguas. É, também, poeta e escritor. ssmatos20@gmail.com. 



        
 
 

        Área temática 3: LGBTQIA+ e a educação não- escolar 

                                                                                                                         ISSN 2238-1414 
 

  

P
ág

in
a3

5
 

SER CONSERVADOR NÃO É SER HOMOFÓBICO! quebrando os paradigmas do discurso 

hegemônico em um ensaio antifascista 

Breno Coelho Dias1, Deyvison Barreto de Souza², Jefferson Antonione Rodrigues², Vinícius Klock 

Scalzitti² 

RESUMO: Com intuito à descaracterização interpretativo-propagadora do discurso hegemônico 

antifascista que, mal interpretado, promove entendimento ideológico conservador e instigante de 

práticas preconceituosas, tem-se que esta produção demonstra o quanto a homofobia na escola tornou-

se agente de exclusão social que gera impactos à formação das identidades de “todos”, “todas” e 

“todes”. A crescente presença do discurso conservador na atual sociedade e sua relação com as 

práticas homofóbicas estruturam a base de argumentação de uma linguagem que se denomina como 

fascista, hegemônica e conservadora, expressando seio social como práticas de conquista, exercício 

e propagação do poder. A ideologia fascista constitui simbolismo político ultra nacional e autoritário, 

a qual caracteriza um poder ditatorial e repressivo da oposição por via da força e forte arregimentação 

social, ao confundir-se com a narrativa conservadora. O conservadorismo, por sua vez, é a categoria 

histórica oriunda de processos sociais através do tempo e do espaço, tendo em vista que os discursos 

se propagam de acordo com o marketing histórico de cada momento. Assim, torna-se possível 

descrever que todo o processo histórico de propagação do discurso conservador, hegemônico e 

fascista serve como argumento para justificar a imposição de práticas discriminatórias de uma cultura 

elitizada que se diz conservadora frente à luta pela conquista de igualdade e espaços dos membros do 

movimento LGBTQIA+. Dessa forma, é impossível pensar em conservadorismo como uma categoria 

estática, tanto sociológica, quanto antropológica e histórica, pois, afinal, a humanidade é marcada por 

grandes disputas e movimentos sociais, tendo como exemplo a chamada de “luta de casses”, e com a 

população LGBTQIA+ não é diferente. O conservadorismo, então, é o movimento ideológico 

construído à base do senso comum, não exclusivo de nenhuma classe, uma vez que todos têm o senso 

comum que se amolda conforme o tempo e o espaço – atemporalidades sociais. Diante disso, muitos 

jovens homossexuais ou, aqueles que apresentam um comportamento de gênero diverso do padrão 

cis hetero normativo, sofrem preconceitos e até mesmo maus tratos, seja na escola ou fora dela e, em 

regra, culpa-se o conservadorismo como prática impositiva de um discurso homofóbico e/ou 

transfóbico, ao influenciar na tessitura formadora de identidades de “todes”. Nesse contexto, 

preconiza-se as práticas preconceituosas como oriundas do conservadorismo político disseminador 

do discurso hegemônico que impõe a heterossexualidade como norma métrica, sistematizada, 

padronizadora do comportamento sexual, enquanto na realidade o entendimento é diverso, ou seja, 

na retórica conservadora discute-se comportamentos e não orientações sexuais. O que se destaca aqui 

é a urgente necessidade de reinterpretação da retórica, do discurso dito como conservador dentro e 

fora das instituições de ensino. Assim, a justificativa deste trabalho é voltada no sentido de lutar pela 

cultura para que seja possível a criação de mecanismos de diálogos entre as diferentes narrativas que 

sustentam seus discursos. Conclui-se, portanto, na ênfase da necessidade do reinterpretar o discurso 

sensório comum que destaca a fraude no modo como os discursos se propagam. A produção pauta-se 

em procedimentos de cunho bibliográfico, qualitativos e dedutivos a partir de estudos voltados a 

temática abordada, bem como na retórica como fontes metodológicas. 

Palavras-chave: Homofobia; Análise do discurso; Conservadorismo.
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O QUE PODE A PROFESSORA BYXA NA ESCOLA? Pensamentos e reflexões acerca da 

performatividade byxa na educação básica 

Felipe Augusto Lemes1 

RESUMO: A pesquisa em questão busca a reflexão sobre a instituição escolar, focada na educação 

básica, a partir do fazer, do corpo e da performatividade byxa. As reflexões pretendem abarcar o 

espaço-tempo da escola e colocá-lo em xeque a partir da perspectiva de corpos e corpas byxas que 

ocupam e atuam neste espaço, principalmente enquanto professores de arte que, quase sempre, são 

impelidos a abordarem temáticas como a diversidade e as “diferenças” no dia a dia da escola. É 

necessário, deste modo, produzir materiais que forneçam aos professores possibilidades de 

aprofundamento nestes eixos. Pretende-se também discutir a importância da presença dessas 

performatividades para a construção e afirmação da identidade de estudantes e professoras/es que, 

assim como a professora-byxa que escreve, se identificam enquanto corpos e identidades dissidentes. 

Posto tudo isso, colocamos alguns objetivos específicos: pensar o conceito BYXA, caracterizá-lo e 

fundamentá-lo teórica e historicamente; discutir a importância da presença de performatividades 

dissidentes para a construção e afirmação da identidade de estudantes e professoras/es que se 

identificam enquanto corpos e identidades dissidentes; fazer com que professoras/es, 

independentemente do nível educacional no qual trabalham, pensem as suas práticas e as suas ações 

direcionadas para pessoas que desobedecem a cisgenereidade; e por fim, sistematizar referências 

teóricas que balizem, justifiquem e apoiem a presença e a prática de professoras/es byxas dentro das 

escolas. As articulações conceituais serão feitas a partir de autores como Paco Vidarte (2019) com a 

Ética Byxa; Javier Sáez e Sejo Carrascosa (2017) com as políticas anais; Guacira Lopes Louro (2018) 

com a pedagogia queer; Thiffany Odara (2020) que aborda a pedagogia da desobediência como modo 

de (re)existir dentro da escola; e, por último, Rogério Diniz Junqueira (2013) com a Pedagogia do 

Armário, que identifica, de modo muito objetivo nas relações escolares, os reflexos da 

heterossexualidade compulsiva e da heteronormatividade nos processos de ensino-aprendizagem da 

escola de educação básica. Como eixos metodológicos utilizar-se-ão a Cartografia e a metodologia 

decolonial do Sentirpensar. 

Palavras-chave: Byxa, educação, performatividade 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Byxa. Estudante de graduação em licenciatura em Teatro do Instituto de Artes da Universidade Federal de Uberlândia 

(IARTE/UFU). Com pesquisas voltadas para a educação básica, busca atualmente articular conceitos como gênero, 

sexualidade, performatividade e afirmação identitária no contexto da escola básica. Atua também como residente no 

programa de Residência Pedagógica UFU, subvencionado pelas CAPES. fellypeh_@hotmail.com. 
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ESTRANHAR: pluralidades e dissidências na escola básica 

Felipe Augusto Lemes1, Whander Alípio Sulurico Silva2 

RESUMO: Enquanto sujeitas dissidentes de sexualidade, desobedientes de gênero e estudantes de 

licenciatura, sentimos uma ausência das discussões que perpassam as relações de gênero e 

sexualidade na educação básica e no ensino superior. Compreendendo que esse processo de formação 

do sujeito – e do professor – se consolida também na escola, identificamos a necessidade de construir 

diálogos entre nós, que pesquisamos e pensamos gênero e sexualidade e as professoras do ensino 

básico, que se relacionam diretamente com as crianças e jovens num espaço de formação e construção 

de saberes. Nesse sentido, dentro da componente curricular de Estágio Supervisionado IV da 

graduação em licenciatura em teatro da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), propusemos o 

ESTRANHAR que foi um curso de formação continuada para professores da rede de educação básica 

de Uberlândia e região, tendo sua primeira edição ocorrida no mês de maio de 2021. Neste espaço 

abordamos discussões acerca das temáticas de gênero e as suas diversas pluralidades dentro do recorte 

do ambiente escolar, com o objetivo de questionar, problematizar, dialogar e apresentar a professores 

do ensino básico, perspectivas e epistemologias dissidentes e desobedientes para que possam 

estranhar o currículo, a escola e suas práticas. Esse diálogo foi feito com a mediação de duas sujeitas 

que rompem com a normatividade imposta pelo CIStema e que, portanto, conseguiram conduzir o 

processo de forma singular. Os encontros se organizaram sempre a partir de um eixo teórico, tendo 

duas horas de duração e uma turma média de 15 professoras participantes (é importante ressaltar que 

no período de uma semana recebemos mais de 55 inscrições para participação). Os eixos dos 

encontros foram: 1º encontro – Ensinar Exige Compreender que a educação é uma forma de 

intervenção no mundo (aqui dialogamos a partir do item 3.3 do livro Pedagogia da Autonomia, de 

Paulo Freire, 2016); 2° Encontro: Estranhar o currículo (utilizamos como base teórica para este 

encontro o capítulo 3 do livro Um Corpo Estranho, de Guacira Lopes Louro, 2004); 3° encontro: 

Pedagogia do Armário (construído a partir do texto de mesmo título do autor Rogério Diniz Junqueira, 

2007). Como metodologia propusemos além de exposições dialogadas, rodas de conversa, jogos 

teatrais que partiam da memória e da experiência das participantes e também uma fruição audiovisual 

da música A Lenda, de Linn da Quebrada. Além disso, para construirmos o curso, outras referências 

além das supracitadas foram igualmente importantes. São elas: Thiffany Odara (2020); bell hooks 

(2013) e Carla Akotirene (2019). 

Palavras-chave: Educação básica, Gênero, Sexualidade, Dissidências. 

 

 
1Byxa. Estudante de graduação em licenciatura em Teatro do Instituto de Artes da Universidade Federal de Uberlândia 

(IARTE/UFU). Com pesquisas voltadas para a educação básica, busca atualmente articular conceitos como gênero, 

sexualidade, performatividade e afirmação identitária no contexto da escola básica. Atua também como residente no 

programa de Residência Pedagógica UFU, subvencionado pelas CAPES. fellypeh_@hotmail.com. 
2Whander Allípio é Transvestigênere Preta Afrotransfeminista. Artista da Cena y da Corpa, graduanda de Licenciatura e 

Bacharelado em Teatro, com habilitação em Interpretação Teatral, pelo Instituto de Artes (IARTE) da Universidade 

Federal de Uberlândia. Pesquisadora em Artes Cênicas, Desobediências de Gênero, Dissidências Sexuais y Relações 

Étnico-raciais. As pesquisas se desdobram em temas como: Transvestigênere nas Artes da Cena, Performatividade Byxa, 

Transbyxa na Educação, Cultura Ballrom, Performance Voguing, Visualidades da Cena, Arte Drag, Dança-Teatro, Cena 

Contemporânea y Atuação. É coordenadora y criadora do Grupo de Estudos da Teoria e Prática da Performance Voguing 

e do Grupo de Experimentação na Arte Drag. Membra do Diretório Acadêmico Grande Otelo, ocupando o cargo de 

Presidência. É atriz, figurinista e preparadora corporal da Cia. Ácida de Teatro. 
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SEXUALIDADE INFANTIL: entendendo o conceito sexual segundo Sigmund Freud 

Junior de Souza Costa1 

RESUMO: Esse resumo tem como objetivo analisar o conceito de sexualidade a partir da perspectiva 

da psicanálise criada e desenvolvida por Sigmund Freud. Trata-se de uma apresentação dos 

fundamentos teóricos da psicanálise, realizada através de levantamentos bibliográficos que tem como 

foco a abordagem dos conceitos básicos de Freud a respeito da sexualidade infantil. Desta maneira, 

torna-se importantíssimo interpretar e compreender a forma adequada e cientifica que conceituamos 

sexo e sexualidade, pois através dessas informações será possível entender e resolver diversos 

conflitos que cercam a vida contemporânea. É importante entendermos que a sexualidade está 

inserida dentro das relações de uma sociedade. E quando Freud utiliza o termo sexual não está 

referindo necessariamente ao termo que a sexologia trata que é a questão morfológica, corporal, 

fisiológica etc. Para Freud o termo sexual não se resume apenas ao ato sexual, o coito, a relação sexual 

genital. A psicanálise não se reduz e não se restringe apenas ao ato biologicamente mencionado. Por 

isso quando abordava esse assunto, não era bem aceito e sofreu inúmeras críticas. Os estudos de Freud 

causaram grandes impactos e escandalizou toda a sociedade quando ele afirmou que o universo 

infantil era dotado de sexualidade subjetiva. Todas essas afirmativas promoveram grandes discursões, 

dúvidas e posicionamentos moralistas em todo o mundo e nos faz hoje, levantar diversos discursões 

e nos dedicar ao estudo da sexualidade humana. Sexo e sexualidade são assuntos complexos e difíceis 

de discutir, dependendo do ambiente que estivermos, pois carregam com si, repressões, tabus e 

distorções a respeito de suas concepções (GROSSI, 1998). É importante entendermos que sexo e 

sexualidade são duas palavras com conceitos diferentes, embora muitas pessoas pressupusessem que 

quando falamos de sexo estamos falando de sexualidade. Segundo Houaiss (2009) sexo refere-se a 

distinções anatômicas e biológicas entre homens e mulheres, ou seja, a definição de órgão genital, 

biologicamente falando. Sendo assim, temos pessoas do sexo masculino (com pênis), outras do sexo 

feminino (com vulva/vagina), e ainda pessoas intersexuais que são casos raros em que existem 

genitálias ambíguas ou ausentes (GROSSI, 1998). Dessa forma, a sexualidade está presente em todos 

os momentos da nossa vida, desde quando nascemos até a nossa morte. E esse conceito amplo não é 

estático ou imutável. A sexualidade é intensa, dinâmica e muda de acordo com as vivências de cada 

indivíduo. Portanto, levando em consideração todos os conceitos que vimos até aqui, conseguimos 

perceber que a sexualidade referida não representa o ato sexual genital. Assim, entendemos a 

sexualidade em um sentido amplo, da relação que o ser humano estabelece com outro ser humano, 

pelo qual ele obtém prazer e satisfação. 

Palavras-chave: Sexualidade infantil; Psicanálise; Sigmund Freud. 

 

 

 

 

 
1Mestrando em Desenvolvimento Local (Ciências Ambientais) pelo Centro Universitário Augusto Motta - Rio De Janeiro. 

Especialista em Ensino de Biologia pela Universidade Federal de Goiás - UFG (2016). Possui Licenciatura e Bacharelado 

em Ciências Biológicas pela Universidade de Cuiabá (2013). Trabalha como professor de Biologia na Escola Estadual 

Milton da Costa Ferreira - MT. junior.costa.biologo@gmail.com. 
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QUEREMOS SABER! O lugar de fala de estudantes do ensino médio sobre a temática 

educação em sexualidade e gênero na escola 

Iana Marassi dos Santos1 

RESUMO: É salutar que a escola resista a “cultura do silêncio” e abra espaços de diálogo. 

Apontamos neste estudo a escola como um dos espaços oportunos para que adolescentes e jovens 

venham discutir a sexualidade, porém em um debate em que a voz do sujeito se materialize e 

evidencie suas necessidades e expectativas. Optamos por utilizar " Educação em sexualidade" por 

compreendermos que uma educação para a sexualidade não está restrita ao caráter higienista – 

biológico, aportando outras questões tão sérias quanto, como o respeito à diversidade, a discussão 

dos papéis sociais, dentre outros. O presente trabalho foi concebido em uma perspectiva dialógica 

que compreende a aprendizagem em um contexto de engajamento e envolvimento do estudante como 

sujeito na construção do próprio conhecimento. Seguindo esta concepção, para que os objetivos 

fossem alcançados, estratégias foram traçadas considerando a atuação dos estudantes em todas as 

etapas do trabalho. A pesquisa é caracterizada como qualitativa com abordagem investigativa, 

fundamentada na ABProj - Aprendizagem Baseada em Projetos, alicerçada na aprendizagem 

colaborativa e no uso das TDIC. Foi realizada em uma escola Pública da rede Estadual de Ensino do 

município de Várzea Grande em MT, unidade escolar em que a pesquisadora é docente e ministra 

aulas de Biologia para o ensino médio e Ciência aos anos finais do ensino fundamental. A coleta de 

dados se deu por meio da aplicação de questionários e observações in loco. Para a promoção do 

protagonismo estudantil traçamos estratégias de interação como a roda de conversa e a brainstorming 

(em português tempestade de ideias), além do uso das redes sociais – o Instagram. Os apontamentos 

evidenciaram que questões como as múltiplas sexualidades e gênero perpassam o contexto real desse 

estudante e que a escola como espaço representativo da “vida” precisa estar aberta ao diálogo e a 

corresponder de forma efetiva os anseios desse estudante da contemporaneidade. 

Palavras-chave: Protagonismo, Sexualidade, jovens, escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Mestra em Ensino de Biologia, especialista em Gênero e sexualidade (2018), graduada em Ciências Biológicas pela 

Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT (2002). Docente efetiva do quadro permanente da Rede Pública Estadual 

de Mato Grosso. É membro participante do grupo de estudos EduCRI. Ministra aulas de Ciências e Biologia a estudantes 

do Ensino fundamental e médio. Tem como área de interesse a educação em sexualidade, afetividade e autoconhecimento, 

métodos ativos de ensino. ianasantosmarassi@gmail.com. 
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TRANS-FORMAR: narrativas de professores (as) trans atuantes na educação na básica da 

Bahia 

Isabele Pereira Nascimento1, Rafael Siqueira de Guimarães2 

RESUMO: Trata-se de uma dissertação de mestrado profissional em Ensino e Relações Étnico-

Raciais vinculado ao PPGER/UFSB orientada pelo professor Rafael Siqueira Guimarães, em 

construção, feita por uma mulher cis, com produto direcionado para o público cis gênero a partir do 

levantamento de narrativas de professores Transgênero, acerca de suas experiências em sala de aula 

e fora dela, no dia a dia da escola com colegas, pais, funcionários, alunos. Muitas pessoas cis gênero 

não sabem como se portar ou tratar, ou quais perguntas devem ou não devem ser feitas para pessoas 

trans. O produto será a construção de um caderno de orientações resultado das narrativas das próprias 

pessoas professoras e professores trans para auxiliar e evitar situações constrangedoras, ofensivas e 

trans fóbicas que diversas pessoas transgênero passam todos os dias. Através das diversas leituras 

feitas, percebeu-se que quanto mais cedo a pessoa começa o processo de adequação de gênero, mais 

as portas vão se fechando. Quais as dificuldades que as pessoas professoras e professores trans 

encontram em se colocar, manter e ser respeitados no local de trabalho pela comunidade, colegas, 

alunos e funcionários? E como construir uma escola/educação mais consciente com a diversidade? 

Além da educação e da escola ser a porta para a TRANS-FORMAÇÃO das novas gerações que estão 

vindo. Assim sendo, foi feito o levantamento das narrativas e está sendo construído o material que 

poderá ser usado tanto em semanas pedagógicas com professores, como em sala de aula e formações 

em geral. O trabalho possui como objetivo geral levantar biografias de professores(as) transgênero 

na Bahia durante a atuação na educação básica identificando quais as principais dificuldades 

encontradas com a convivência com pessoas cis gênero e como solucionar tais adversidades. No que 

tange aos objetivos específicos, estão divididos em 5: Identificar bibliografias acerca dos assuntos 

que norteiam as ideias de gênero, sexualidade, expressão de gênero principalmente vindo de autoras 

e autores transgênero, negros e mulheres; Discutir o papel do feminismo na luta das mulheres trans: 

surgimento do transfeminismo; Realizar o levantamento das narrativas dos professores trans atuantes 

na educação básica; A partir do Levantamento das orientações das (os) professoras (es) trans acerca 

da construção de um ambiente mais acolhedor e respeitoso em relação aos alunos, pais, colegas, 

funcionários e comunidade na escola construir o produto final que será um material gráfico impresso 

e digital – caderno de orientações - usado em formações. Acerca da pertinência da pesquisa, conforme 

preceitua Sofia Favero (2020, p. 42) “As ciências humanas têm muito a aprender com as travestis, 

pois elas detêm uma memória singular em termos de experiência em um contexto de ódio às 

diferenças”. 

Palavras-chave: Professor(as), Transgênero, Educação, Narrativas. 

 

 
1Advogada inscrita na OAB/BA sob o nº 53.751. Advogada da pasta de Fazenda Pública da Aspra/Ilhéus. Membro da 

Comissão da Mulher na OAB/Itabuna Conselheira do Conselho Consultivo da Jovem Advocacia de Valença. Membro do 

Grupo de Pesquisa GRIETA da UFSB. Pesquisadora de Educação, Gênero e Sistema Prisional. Graduada em Letras pela 

UNIASSELVI. Pós-graduada em Direito Público pela Faculdade Legale. Bacharela em Direito pela Faculdade de 

Tecnologias e Ciências de Itabuna (2016). Mestranda em Ensino e Relações Étnico-Raciais pela UFSB. 

isabelesud@hotmail.com. 
2professor, psicólogo, produtor cultural, artista e ativista, doutor em sociologia, credenciado no PPGER/UFSB, 

PPGPSICO/Unesp- Assis e PPGE/UFBA. rafael.guimaraes@cja.ufsb.edu.br. 
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VISIBILIDADES DAS DIVERSIDADES DE GÊNEROS NO ENSINO 

Tatiani do Carmo Nardi1, Greicemara da Guia de Oliveira2, Michele Tomoko Sato3 

RESUMO: A literatura está presente no cotidiano de muitos, a literatura voltada ao universo infantil 

se faz presente na vida de crianças tanto em casa como na instituição escolar. Ao longo da educação 

escolar livros que tenham como temas personagens LGBTQIA+, ou que tratem sobre respeito, 

praticamente não existiam na biblioteca em nossa infância. Os estudantes possuem os mais variados 

contextos familiares. Pessoas LGBTQIA+ estão ao nosso redor são tios, pais, mães, avós de muitos 

jovens, crianças e porque não são representados em nossos livros. Aliando a prática pedagógica com 

a abordagem de uma temática que merece ter seu espaço em nossa sociedade, que compreendemos 

sofrer preconceitos, discriminação e diversos tipos de violências e agressões. A literatura como 

estratégia significativa do ensino e aprendizagem como ferramenta que contribui para cidadãos 

conscientes das diversidades de gêneros. A família faz parte no processo de ensino e aprendizagem, 

podendo auxiliar nessa etapa. Assim como não encontramos a diversidade nos livros, também 

refletimos sobre meios que podem aliar para a prática pedagógica em nossa compreensão a arte em 

diversos sentidos, vivências, experiências, sensações e saberes. Adentrando o universo das obras de 

artes, teatro, cinema, séries, desenhos, pinturas permeando nossa vida e trazendo para a sala de aula 

o debate, diálogos para a pauta abordada. De maneira dinâmica, criativa e com o sentido de aprender 

e respeitar as diversidades que nossa sociedade abrange. A formação docente e continuada também é 

de extrema importância para os profissionais e dessa forma a questão LGBTQIA+, fazendo parte do 

processo formativo, assim como outras pautas que são necessárias em nosso desenvolvimento 

humano, profissional. Estamos em constante aprendizagem, sendo necessário e importante pesquisas, 

estudos e abordagens com a temática. Seguimos acreditando e fazendo nossa parte, para que o nosso 

futuro seja acolhedor, consciente de diversas questões humanas e sociais em nosso país. 

Palavras-chave: Educação. Literatura. Visibilidades. Diálogo. Arte 

 

 

 

 

 
1Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso (PPGE/UFMT). 

Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Integrante do Grupo Pesquisador em 

Educação Ambiental, Comunicação e Arte (GPEA), da linha de Pesquisa: Movimentos Sociais, Política e Educação 

Popular. tatianicnardi@gmail.com. 
2Atualmente é discente do Curso de Pedagogia da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), participa do Grupo de 

Pesquisa em Arte, Educação e Imagens - o ARTEI da Universidade Estadual de Maringá, também é bolsista no projeto 

de extensão UFMT com a Corda Toda. 
3Graduada em Biologia (São Paulo, 1982), Mestre em Filosofia (Norwich, 1992) e Doutora em Ciências (São Carlos, 

1997). Pós-doutorado em educação no Canadá (Montréal, 2007), outro pós-doutorado em educação na Espanha (Coruña, 

2014) e o terceiro pós-doutorado na Unirio (Rio de Janeiro, 2021). Fundadora do Grupo Pesquisador em Educação 

Ambiental, Comunicação e Arte (GPEA) do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Federal 

de Mato Grosso (UFMT). Coordenadora da Rede Internacional de Pesquisas em Educação Ambiental e Justiça Climática 

(REAJA). Nos últimos anos, pesquisa Arte-Educação-Climática com literatura, cinema, pintura, arte de rua e arte popular. 

Militante do Fórum de Direitos Humanos e da Terra (FDHT) e dos Observatórios da Educação Ambiental (Brasil e 

Portugal). 
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POESIA E SEXUALIDADE: questões de gênero na canção “Masculino e Feminino” 

Márcia de Souza Damasceno1, Claudia Lúcia Landgraf Valério2, Epaminondas Matos Magalhães3 

RESUMO: Este trabalho visa apresentar os desafios da interface Educação e Sexualidade no cenário 

COVID-19. Diante de uma nova geração fixada na apropriação e criação da autoimagem por meio 

das tecnologias digitais, faz-se de suma importância que a escola aborde temas que envolvem a 

sexualidade. Acreditamos que a escola é o espaço para criticidade, debate, troca de informações. Uma 

vez que, os processos de transformações sociais se configuram em uma sociedade em rede baseada 

no coletivo, em novos comportamentos e novas formas de se relacionar. Nesse sentido a utilização 

do texto poético musicalizado dos anos 80 na voz de Pepeu Gomes, roqueiro, aporta tanto a linguagem 

verbal quanto a musical, é um material didático efetivo nos processos de ensino e aprendizagem, pois 

as linguagens combinadas propiciam uma situação profícua de construção do sentido, aquisição de 

conhecimento e apreensão do conteúdo durante o Ensino Remoto Emergencial (ERE), determinado 

após a suspensão das aulas em ambientes presenciais. Por meio de decretos as atividades escolares 

passaram a ser desenvolvidas pela modalidade remota. Utilizamos várias ferramentas educacionais 

do Google, por meio do uso do celular, para o ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa, no 

contexto de uma escola localizada no interior do estado de Mato Grosso. Tal proposta de atividade 

parte da base teórica de que cabe ao docente mediar o conhecimento e orientar o estudante na 

aprendizagem, determinando as estratégias que possibilitam maior ou menor grau de generalização e 

especificidade dos significados construídos. (KENSKI, 2003). A incorporação do texto poético 

temático e a utilização dos Objetos Digitais de Aprendizagem (ODA) permitiu observarmos melhor 

a dinâmica entre conteúdo, engajamento e prática através do processo de construção do conhecimento 

em meio às diferentes metodologias de ensino. Os resultados mostraram que muitos tabus sociais 

foram desmistificados pelos estudantes que foram capazes de significar conceitos, tomar 

conhecimento de um conteúdo pela leitura, conhecer as funções sociais da língua e repensar temas 

relevantes utilizando os conhecimentos linguísticos. 

Palavras-chave: Poesia; Sexualidade; Ensino Remoto Emergencial. 

 

 
1Mestranda em Ensino pelo Programa de Pós-graduação em Ensino (PPGEn) do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT). Especialista em Psicopedagogia Clínica pela Faculdade de Tecnologia Equipe 

Darwin (FTED). Licenciada em Letras (Português/Literatura/Espanhol) pela Universidade Federal de Mato Grosso 

(UFMT). Professora no Centro Municipal de Educação Básica Helena Esteves (CMEB Helena Esteves), Barra do Garças-

MT. E-mail: marcinhadama@live.com. 
2Pós-Doutorado em Educação pela UCDB - MS (2020). Doutora em Língua Portuguesa pela PUC-SP (2015); Mestre em 

Estudos de Linguagem pela UFMT (2007); Especialista e Tecnologia Educacional pela PUC-RJ (2009) e Graduada em 

Letras pela UFMT (1993). Atualmente é professora no IFMT - Campus Cuiabá/Octayde Jorge da Silva. Professora 

orientadora credenciada do PPGEn- Mestrado em Ensino (IFMT/UNIC). 
3Possui Doutorado em Letras- Teoria da Literatura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2014), 

Mestrado em Estudos de Linguagem, área de concentração Estudos Literários, pela Universidade Federal de Mato Grosso 

(2010) e graduação em Letras- Língua Portuguesa, Inglesa e respectivas Literaturas pela Universidade do Estado de Mato 

Grosso (2006). Realizou estágio de Pós-Doutorado na Universidade Estadual de Maringá (2015-2017), pesquisando a 

produção infantil em Mato Grosso. Atualmente é professor efetivo do Instituto Federal de Mato Grosso- Campus Pontes 

e Lacerda, atua como professor do Programa de Pós-Graduação - Mestrado em Ensino (IFMT/UNIC) e do Programa de 

Pós-Graduação em Estudos Literários (PPGEL- UNEMAT/Tangará da Serra). Tem experiência na área de Letras, com 

ênfase em Literatura, atuando principalmente nos seguintes temas: literatura moderna, poesia moderna em mato grosso, 

literatura regional e literatura infanto-juvenil. 
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A DIVERSIDADE SEXUAL NO AMBIENTE ESCOLAR: Desafios para a prática docente 

Reybia Bueno Ramos1, Benedita Neire Almeida de Magalhães2 

RESUMO: A sociedade brasileira traz em seus registros históricos uma parcela em nível alto de 

desigualdade social com práticas excludentes e visível a toda sociedade e em sua maioria acontece 

dentro das diversas instituições brasileiras. Dessa maneira, Madureira e Branco, (2012), propõe o 

direcionamento da Educação e a Diversidade Sexual no espaço escolar, enquanto instituição que é 

responsável pela transmissão do patrimônio cultural da humanidade, possuindo um papel relevante 

na socialização dos saberes e das práticas relacionadas à diversidade. Nesse sentido, a construção de 

uma escola que preza pelo respeito à diversidade sexual deve ser uma meta da sociedade. Sendo 

assim, os estudos culturais e pós- estruturalistas desse trabalho tem um papel muito importante, uma 

vez que, pretendem ampliar as discussões a partir dos conceitos de gênero, sexualidade e diversidade 

sexual em sua interface com a educação. Dessa forma, a finalidade é compreender como se dá a 

implementação das políticas referentes à promoção da diversidade sexual no cotidiano escolar. Nesse 

escopo, este trabalho que versa sobre a temática do respeito à diversidade sexual e as dificuldades 

referentes ao reconhecimento e valorização da diversidade na escola que são geradoras de 

preconceitos, discriminação e, podem levar às diversas formas de práticas violentas. Para tanto, esta 

pesquisa bibliográfica e de campo, realizada nas aulas de Língua Portuguesa com estudantes do 5º 

ano de uma escola estadual do município de Jaciara-MT tem por objetivo promover práticas que 

oportunizem discutir abordagens, temáticas e imagens que possam ser contrários à construção 

positiva do respeito à diversidade sexual no ambiente escolar a partir dos estudos dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (PCN) no ano de 1998, que trata da Orientação 

Sexual que passa a ser assumida pelo Governo Federal como um Tema Transversal, devendo ser 

integrado à proposta pedagógica da escola e prevendo sua articulação com diversas disciplinas 

curriculares (BRASIL, 1998). 

Palavras-chave: Educação; Sexualidade, Gênero, Diversidade. 

 

 

 

 
1Possui Licenciatura Plena em Biologia Pela Universidade Federal de Mato Grosso (1998), em Química (2008) -UFMT, 
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Educação Ibituruna ISEIB-MG (2016). É especializada na Educação Interdisciplinar (2007) e em TGD- Transtorno 

Global de Desenvolvimento-Faculdade Única-MG (2019). Atualmente é professora da Educação Básica na sala de 

recursos- Unidocência no período matutino na Escola Estadual Modelo Santo Antônio em Jaciara- MT. 

aybier@hotmail.com. 
2Possui graduação em Pedagogia pela Faculdade Afirmativo (2008) e graduação em História pela Universidade Federal 

de Mato Grosso (2003). Atualmente é professora da Secretaria Municipal de Educação de Jaciara e Secretaria de Estado 

de Educação do Estado do Mato Grosso. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Educação, atuando 

principalmente no seguinte tema: mercado, profissão, professor, formação. Pós-graduada em: Gestão Escolar pela UFMT; 

Metodologia e Didática do Ensino de História no Ensino Fundamental e Médio pela UFMT/ROO a atual UFR; E pela 

Faculdade Faveni Atendimento Educacional Especializado (AEE). Atuou como Coordenadora da rede particular de 

Ensino na Instituição Dom Bosco, Coordenadora de Ensino Fundamental e formação de professores da SMEC/Jaciara. 

Orientadora do Programa Alfabetização na Idade Certa. E atuou como Secretária Municipal de Educação do Município 

de Jaciara-MT. Atual é professora na Escola Estadual Modelo Santo Antônio e Escola Municipal Magda Ivana com turma 

da Unidocência. 
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USO DE OBRAS CINEMATOGRÁFICAS E DESENHOS ANIMADOS NA TEMÁTICA DE 

GENÊRO E SEXUALIDADE NO ENSINO DE BIOLOGIA 

Luana Araújo de Paula1, Victor Hugo Oliveira Henrique2 

RESUMO: Gênero e sexualidade é um tema que está tendo um foco maior na atualidade, mas discutir 

questões relacionadas a gênero e sexualidade dentro do ambiente escolar tem se tornado, a cada dia, 

uma tarefa mais difícil. A luta de minorias sociais por espaço e visibilidade não é novidade. Temos 

no Brasil, um crescente extremismo que vem direcionando as ações de partidos políticos, sociedade 

civil e entidades religiosas, que contribui para que se fixasse um cenário ainda mais complexo, 

sobretudo quando o assunto é educação para a diversidade. Projetos de lei, campanhas religiosas, 

discursos de ódio em redes sociais vem marcando as relações entre pessoas e, em diversos casos, 

incentivando o preconceito, a marginalização e a invisibilidade dessa parcela da população. Os dados 

mostram que ocorreram 141 mortes de pessoas LGBTQ+ de janeiro de 2019 a 15 de maio do mesmo 

ano segundo o relatório do Grupo Gay da Bahia (GGB) divulgado em 17 de maio de 2019, segundo 

a entidade foram 126 homicídios e 15 suicídios, que representa em média uma morte a casa 23 horas. 

Tendo em vista a relação da temática gênero e sexualidade com o processo educativo formal, é preciso 

pensar em estratégias didático-pedagógicas para a inserção da temática nas aulas de biologia. Um 

recurso é a utilização de filmes e desenhos animados. É importante considerar que os textos culturais 

da mídia, como o cinema, desenhos animados, séries de TV, propagandas, invadiram o cotidiano e 

tem-se tornado uma forma dominante de cultura popular. A relação do uso do cinema e desenhos 

como ferramenta pedagógica tem sido o alvo de diversas pesquisas científicas. partindo do princípio 

de que a temática gênero e sexualidade são importantes para a formação do cidadão e podem ser 

inseridas no cotidiano escolar nas aulas de Biologia e sendo as produções cinematográficas e 

desenhos animados uma ferramenta pedagógica para a inserção do tema na escola, elaboramos a 

seguinte questão suleadora. Quais as contribuições das produções cinematográficas e desenhos 

animados para a temática de gênero e sexualidade podem trazer para o ensino de Biologia. 

Palavras-chave: Gênero; Sexualidade; LGBTQ+; Filmes; Desenhos. 

 

 

 

 

 

 

 
1Graduanda em Ciências Biológicas (UNEMAT). lua.chizu@gmail.com 
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Tutoria em Educação a Distância (Instituto Souza) e em Gestão Ambiental (FATEC-SP), Mestre em Educação (UNESP), 

Doutorando em Ciências Ambientais (UNEMAT), atuando nas áreas de Ensino de Ciências da Natureza, Biologia, 

Química e Física, Educação ambiental, Diversidades Educacionais, Gênero e Sexualidade, Alfabetização Científica, 

Educação Inclusiva e Metodologia da Pesquisa Científica. Atualmente é docente da Universidade do Estado de Mato 

Grosso (UNEMAT) no curso de Ciências Biológicas e Pedagogia Campus Cáceres e militante no movimento 

LGBTQIA+. 
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TRANSGREDINDO AS BARREIRAS DA ESCOLA: youtube e as narrativas que precisam 

ser escutadas 

Maria Luiza Lucas dos Santos1, Rosilene Lopes De Pinho2 

RESUMO: O YouTube é uma das maiores plataformas de compartilhamento de vídeos do mundo, 

com mais de dois bilhões de usuários, que oferece a possibilidade de cada sujeito criar sua própria 

narrativa e compartilhá-la. Atravessadas por diversos modos de linguagens, carregadas de sentidos e 

significados, que se cruzam e entrelaçam objetivando encontrar pessoas que estão dispostas a escutar, 

estas narrativas se espalham pela internet. Dentro deste universo de possibilidades uma narrativa nos 

afetou, nos encontrou, nos fez parar, nos fez escutar. Tal narrativa, intitula-se “Vou largar a escola 

por conta de preconceito”, e foi postada em 2020 no canal Barbit, criado pela usuária Bárbara, uma 

jovem de 18 anos, estudante do 2º ano do Ensino Médio, que se define como transexual, transgênero 

e travesti. Em seu canal, com quase 400 mil pessoas inscritas, Bárbara busca falar de temáticas ligadas 

ao seu cotidiano, que perpassam gênero, sexualidade, família, moda e escola. No vídeo, a estudante 

apresenta uma narrativa de sua memória escolar, perpassada por muitas dores e sofrimentos. Vista 

muitas vezes como “anormal” pelos demais colegas de classe, por ser um “garoto afeminadinho”, a 

youtuber afirma que sempre teve uma relação muito ruim com a escola, pois este é um lugar que 

nunca lhe “comportou”, fazendo com que ela passasse por processos de exclusão, solidão e 

preconceito, o que a fez sentir como “a escória do mundo”, desenvolvendo ao longo dos anos 

episódios de depressão, o que a levou a desistir de frequentar a escola. Essas narrativas vão ao 

encontro dos dizeres de Louro (2002, p. 125) ao apontar que a “passagem pelos bancos escolares 

deixa marcas, e permite que se estabeleçam ou se reforcem as distinções entre os sujeitos. Ali se 

adquire todo um jeito de ser e de estar no mundo”. Neste sentido, Foucault (2010) coloca que os 

discursos produzidos sobre a normalidade têm proporcionado, de forma direta ou indireta, poder de 

vida ou de morte sobre aqueles que são classificados como anormais, fazendo com que estes sofram 

processos sistemáticos de apontamento de suas diferenças do que é dito como norma. Bárbara grita 

para o mundo as suas dores, esperando que alguém a escute. Quando a escola irá escutá-la? Muitas 

vezes avessa aos avanços das tecnologias e a possibilidades que ela proporciona a escola, que poderia 

em toda sua potencialidade ser espaço de acolhimento, transforma-se em um local de exclusão. 

Infelizmente quem sofre com isso são estudantes. A narrativa de Bárbara nos faz pensar como os 

temas de sexualidade, gênero, identidade e diferença são vistos ainda dentro do espaçotempo escolar, 

infelizmente, como “coisas pequenas”, perante uma sociedade cisheteronormativa que excluí o 

diferente. 

Palavras-chave: Gênero; Transexualidade; Educação. 
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MULTICULTURALISMO E DIVERSIDADE 

Éder Gomes de Oliveira1 

RESUMO: O presente resumo tem por objetivo discutir o fenômeno do bullying no ambiente escolar. 

Atualmente, entende-se que o bullying, outrora chamado de “brincadeira”, traz inúmeras 

consequências negativas em nível psicológico, além de afetar outras dimensões da vida do sujeito, 

como sua condição social e dignidade enquanto ser humano. O indivíduo desenvolve sintomas 

psicossomáticos em função do profundo sofrimento emocional, físico e moral ao qual é submetido. 

Entender o bullying torna-se, portanto, fundamental para poder evitar a construção de novos atores 

desse processo, e proporcionar um espaço escolar que prime pela aprendizagem e pelo respeito ao 

outro. Neste sentido, buscou-se na proposta do multiculturalismo uma compreensão sobre as noções 

etnocentrismo, de eticidade, relativismo cultural e interculturalidade que estão presentes de forma 

sistemática no fenômeno bullyuing. A proposta de intervenção do psicopedagogo escolar está pautada 

na compreensão da necessidade de que os atores escolares se percebam como parte do mesmo grupo, 

espaço e condição de humanidade. Que possam se ouvir, ouvir o outro através da criação de um 

espaço para reflexão e diálogo com finalidade educativa. Esta reflexão sobre a questão do 

multiculturalismo nada mais é que perceber a importância da diversidade cultural presente nas 

sociedades atual é um ato de extrema urgência diante das graves consequências vindo dos processos 

da formação igualdade das nações e da concretização de uma cidadania nacional fundada nos 

suposições liberais que, em nome da afirmação de uma igualdade inventada entre os diferentes 

indivíduos resultou a exclusão de vários segmentos sociais, bem como o não reconhecimento de 

reivindicações culturais expostas por vários grupos coletivos. Dessa forma, a ênfase no 

multiculturalismo enquanto movimento teórico é oposto à questão da isonomia se faz necessária. O 

que é possível perceber a partir dos novos movimentos sociais das últimas décadas é uma crescente 

mobilização no sentido de denunciar as desigualdades e a exclusão de grupos minoritários que 

reivindicam por reconhecimento de sua cultura ímpar. 

Palavras-chave: Bullying. Multiculturalismo. Dialogicidade. Aprendizagem. Psicopedagogo. 
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DESVIO, GROTESCO E MAU: Padrões de gênero e sexualidade na vilã Evelyn, da animação 

Os Incríveis 2 (2018) 

Jéssica Fiorini Romero1, João Paulo Baliscei2 

RESUMO: Dentre as diversas estratégias que as animações e filmes utilizam para catalogar os 

“locais” de cada personagem, o estranhamento à orientação sexual, mesmo que não explícita ou 

aparente, é uma forma de reforçar quais padrões estéticos, comportamentais e, essencialmente, os de 

gênero e sexualidade essas instâncias midiáticas valorizam. Distante das donzelas ou “mocinhas”, 

que são modelos de feminilidade ideais, as vilãs dificilmente são posicionadas como parâmetros 

comportamentais a serem seguidos. Nesse resumo, chamamos a atenção, especificamente, para a vilã 

Evelyn de Os Incríveis 2 (2018), uma dentre as três personagens que analisamos em uma monografia 

do Trabalho de Conclusão de Curso em Artes Visuais (ROMERO, 2021). A partir dessa delimitação, 

problematizamos: quais as caracterizações e visualidades que cercam a personagem vilã? Em 

resposta, objetivamos investigar por quais caminhos a animação traça a vilania de Evelyn em 

comparação a outras personagens femininas escolhidas para a análise - Helena e Violeta, 

protagonistas e heroínas da narrativa. Para tanto, debruçamo-nos sobre os Estudos da Cultura Visual 

– um campo de pesquisa que se preocupa com visualidades que, de certa maneira, ensinam modos de 

ser e estar no mundo, bem como investem na (re)produção infâncias generificadas. Além disso, 

recorremos aos Estudos de Gênero – campo de investigação que se preocupa com as limitações, 

restrições e formas de regular os corpos no meio social. Verificamos que, de modo geral, a posição 

onde as vilãs são inseridas em filmes de animação acarreta a negação de suas características, já que 

elas não têm “finais felizes” como as “mocinhas” e “mocinhos” da história. Sabat (2004), em resposta 

à caracterização de personagens vilãs e vilãos, argumenta que o discurso hegemônico é posto sobre 

os sujeitos de forma a educar seus corpos a assumirem uma identidade que tome condutas aceitas 

socialmente. Os corpos que não aderem a este discurso são marcados como forma de “eliminar” as 

diferenças. Evelyn, portanto, afirma uma feminilidade que não se constitui através da perspectiva 

social que atribuí às mulheres as preocupações com o zelo e cuidados do lar e família, e muito menos 

demonstra um relacionamento amoroso heterossexual. Acerca disso, Baliscei, Calsa e Stein (2016) 

explicam que quando os/as vilões/ãs são representados/as, corporificam o desvio e o oposto das 

caracterizações e qualidades dos/as heróis e heroínas, apresentando, também, características que se 

aproximam de indivíduos homossexuais. Consideramos, por fim, que a heterossexualidade permeia 

os/as personagens como uma forma de normatização, e que aquelas/es que optam por não manter um 

relacionamento heterossexual são representados/as muitas vezes como indesejáveis, sendo, mesmo, 

ridicularizados/as, inferiorizados/as e estereotipados/as na figuração do grotesco, do desvio e do mal. 

Palavras-chave: Gênero; Sexualidades; Vilania. 
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BRINQUEDO DE MENINO E BRINQUEDO DE MENINA 

Deborah Miranda Alvares1, Thabata Alice Miranda Alvares2, André Cristovão Sousa3, Ana Paula 

Sousa4 

RESUMO: Pautamo-nos na Teoria Histórico-Cultural de desenvolvimento humano e no 

Materialismo Histórico Dialético como método. Assim, entendemos que o sujeito se desenvolve a 

medida que se apropria das objetivações humanas. Nascemos com as funções psíquicas elementares 

e uma pré-disposição para desenvolvermos as funções psíquicas complexas. Buscamos compreender 

as determinações e compreendermos além da aparência do fenômeno. Para avançarmos, analisaremos 

algumas singularidades que contemplam aspectos da categoria universal. Nessa tarefa, apresentamos 

uma sala de Educação Infantil cuja professora já vinha organizando o ensino pensando a periodização 

do desenvolvimento em ELKONIN e com base em tudo que já foi apresentado até agora. Não faz 

distinção entre os brinquedos separando os em brinquedos de meninos e meninas. Entende que as 

crianças se desenvolveram se tiverem acesso as objetivações humanas. Quando a professora analisa 

além das aparências em busca de mais mediações, percebe as limitações impostas pelo sistema 

patriarcal nessa divisão. A seguir um relato de uma aula singular que demonstra particularidades do 

universal: a professora dividiu a sala em ambientes com mercado, sala de aula, salão de cabeleireiro 

(a), bonecas, fogões, carrinhos, caminhões, panos diversos, maquiagens, cantos de profissões, enfim, 

várias propostas que já foram trabalhadas com a turma. A organização do ensino da professora 

contempla uma conversa antes e depois da brincadeira. A conversa anterior nesse dia específico 

demonstrou alguns elementos empíricos que podem ser analisados teoricamente para entendermos 

essa realidade e a prática social adequada para mudarmos a realidade não só compreender como 

aponta a tese onze de Marx. Durante a conversa um dos alunos, ingressante recente, portanto, não 

participou de todas as apropriações da turma, indagou: “Professora só tem brinquedo de meninas?” a 

resposta da professora foi: “Menino, corta o cabelo? Menino vai à escola? Menino come? Menino 

quando cresce cuida de criança? Menino cozinha?” o menino respondeu “Tudo bem! Mas, não vai 

me dizer que carrinho é coisa de menina?” uma das crianças da sala pediu para responder, MF 

levantou, colocou a mão na cintura e de maneira confiante disse “Menina dirige, SIM!” “Menina 

dirige carro e até ônibus se quiser”. Em outro momento quando a professora solicita para a servente 

uma fita adesiva, é interpelada “É para ele? Mas, ele não pode brincar de boneca”! “Vai virar outra 

coisa!”. A professora faz uma intervenção, “Não me preocupa o que te preocupa, mas, quanto ao 

desenvolvimento da criança que brinca de jogos de papéis para entender a realidade objetiva.” 

“Esclareço a respeito da vida desse aluno em questão”. “O pai cuida das crianças durante o dia para 

que a mãe trabalhe e a mãe no período noturno, justamente dado as determinações de classe”. “Essa 

criança brinca para tentar entender essa realidade.” Complementando que brincadeiras diferentes 

desenvolvem as funções psíquicas superiores, portanto, limitar as brincadeiras, limita o 

desenvolvimento. 

Palavras-chave: Teoria Histórico-Cultural; Educação Infantil; Jogos de Papéis. 
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DESENVOLVIMENTO DA CONSCIÊNCIA DAS PROFESSORAS E A ORGANIZAÇÃO 

DO ENSINO COMO SUPERAÇÃO DAS FORMAS GREGARIAS E MASSIFICADORAS 

DO COMPORTAMENTO E A TENDÊNCIA AO FANATISMO. 

Deborah Miranda Alvares1, Thabata Alice Miranda Alvares2, André Cristovão Sousa3, Ana Paula 

Sousa4 

RESUMO: A Consciência não é inata, ou seja, imagem subjetiva da realidade objetiva é 

desenvolvida, antes de ser individual, foi coletiva. A organização do trabalho das professoras 

constitui-se numa atividade consciente e necessita como especificidade do seu trabalho, condições 

subjetivas próprias ao trabalho, tornando-se, portanto, imprescindível uma análise das condições 

objetivas e subjetivas. A atividade das professoras é uma atividade que exige por parte destas serem 

capazes da organização do ensino intencional para tanto, devem articular teoria e prática. Esta 

articulação ajuda a “criar” formas de ensino e o objeto a que se pretende ensinar deve ser de domínio 

das professoras, que deve ainda compreender como o sujeito se desenvolve e esse “criar” formas 

pressupõe apropriação de objetivações anteriores, em outras palavras, repertório. Depreendemos que 

a organização do ensino das professoras está para o trabalho assim como o trabalho está para o 

estudo/trabalho de acordo com a periodização do desenvolvimento ontogenético do sujeito a qual 

transforma qualitativamente seu psiquismo. “A grande propriedade da consciência é refletir a 

realidade objetiva.” podemos afirmar que tal reflexo se dará tanto mais próximo do real. Ao mesmo 

tempo, o reflexo da realidade objetiva como propriedade da consciência não está condicionado ao 

pertencimento em determinada classe social. Podemos dizer que tanto mais desenvolvida é a 

consciência, sendo a que distingue a essência da aparência, supera superstições, toma pela gênese se 

fazendo crítica, mas não podemos chamar ainda de revolucionária. Visto que a transição da 

consciência ingênua para a consciência crítica é tida como um salto, não por um golpe de mágica nem 

por força da idade como afirma BEDIN (2007) mesmo que saibamos que a experiência de vida 

colabore é o estudo e no caso apresentado o estudo para o trabalho, o processo educativo para o 

desenvolvimento da consciência crítica. Ainda, para entendermos o que é consciência ingênua, 

destacamos o que apresenta Freire (1979, p.4) “São dentre outras características da consciência 

ingênua, a aceitação das formas gregárias e massificadoras do comportamento, fragilidade na 

discussão dos problemas, forte conteúdo emocional com prejuízo da criticidade e tendência ao 

fanatismo”. Portanto, a professora com consciência ingênua esta desprovida de condições subjetivas 

para lidar e ao mesmo tempo entender a realidade objetiva. O desenvolvimento da consciência crítica 

para Freire (1979), esta alicerçada na instrumentação da educação, e aqui destacamos a 

instrumentação das professoras como sendo estudo/trabalho e destacamos, pois, como afirma Freire 

(1979, p. 35), “Se a vocação ontológica do homem é a de ser sujeito e não objeto, só poderá 

desenvolvê-la na medida em que, refletindo sobre suas condições espaço-temporais, introduz-se 

nelas, de maneira crítica.”, ou seja, a Prática Social. 

Palavras-chave: Consciência ingênua; Consciência crítica; Estudo/Trabalho; Organização do ensino. 
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BULLYING DE GÊNERO NO CONTEXTO ESCOLAR: um ensaio sobre a possibilidade de 

inserção da mediação em prol da cultura de paz 

Jefferson Antonione Rodrigues1, Yule Albertini Rodrigues Cordeiro2, Vinícius Klock Scalzitti3, 

Deyvison Barreto De Souza4, Flavia Beatriz Monteiro Almeida5 

RESUMO: Estabelecer uma reflexão de cunho garantista junto a um ambiente escolar, seguro, 

inclusivo e acolhedor para todos os estudantes, incluindo aqueles que são pertencentes ao grupo 

LGBTQIA+ é o fundamento base desta proposta de produção acadêmica que, com ênfase numa 

pesquisa bibliográfica, dedutiva e quali-quantitativa, pretende enaltecer a aceitabilidade e a promoção 

da cultura de paz entre jovens, para que sejam protagonistas do não ao preconceito velado. Sabe-se 

que o bullying e a violência provocados nos espaços educativos causam um impacto negativo e de 

muita significação na promoção da educação de estudantes, gerando reflexos em outros âmbitos até 

mesmo nos não escolares, tais como nas perspectivas de emprego, saúde e bem-estar. Crianças e 

jovens que estudam em ambientes discriminatórios, ou que sofrem bullying, ou violência por serem 

lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros ou intersexos, se predispõem cada vez mais à insegurança, 

evitando frequentar os espaços que deveriam ser de formação livre de preconceitos que acabam por 

gerar um elevado índice no que tange à evasão escolar. Assim, diante desta proposta ressalta-se como 

possibilidade de alteridade paradigmática desta perspectiva, cada vez mais presente junto ao seio 

social e escolar, foco desta proposta, seria a inserção dos processos de mediação dentro do ambiente 

escolar. A mediação é utilizada hoje pelo poder judiciário para evitar e até mesmo reduzir o elevado 

número de processos judiciais, onde um terceiro imparcial ao conflito promove o diálogo entre as 

partes envolvidas e estas, em comum acordo resolvem o litígio para que não se transforme numa 

possível contenda judicial. A aplicabilidade da mediação junto ao ambiente escolar é capaz de 

promover a cultura de paz, formando alunos mais conscientes e compassivos para com a prática de 

atos mais cidadãos e não preconceituosos, quer seja, diante uma possível prática de bullying ligada 

às questões relativas à sexualidade e outros assuntos. A formação de alunos mediadores os faz 

protagonistas desta promoção da igualdade, ou seja, da cultura de paz. É através da mediação que 

problemas são resolvidos de forma amigável por meio do diálogo e respeito. Com isso, ressalta-se 

que cultura de paz é nada mais do que a utilização de mecanismos ou ferramentas que promovam o 

diálogo entre as partes em conflitos, sem que o terceiro/mediador interfira na solução do conflito, este 

apenas faz o papel de escuta ativa a cada uma das partes, até que automaticamente as partes voltam-

se a uma dialética promotora da paz, solucionando as evidências deste conflito tão presente junto ao 

ambiente estudantil e que, como sabe-se, traz grandes transtornos psicológicos e de aceitabilidade 

própria e junto ao meio a que se está inserido. Assim, enfatizamos que o meio ambiente escolar deve 

ser o principal meio acolhedor de todos, independentemente de suas orientações sexuais, escolhas de 

grupo, forma de pensamento dentro outros direitos que são à todos garantidos constitucionalmente. 

Palavras-chave: Bullying de gênero; Mediação escolar; Cultura de Paz. 
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CONHECIMENTO QUE TRANS-FORMA: Formação Continuada dentro do Serviço 

Especializado de Apoio à Aprendizagem em uma Regional de Ensino do Distrito Federal 

Vinicius de Oliveira Mota1 

RESUMO: O Presente trabalho vem na perspectiva de um Psicólogo, homem cis, bissexual, branco, 

servidor público. O Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, é um serviço de apoio técnico 

pedagógico, oferecido nas escolas públicas do Distrito Federal. É regido por portaria específica e 

Orientação Pedagógica (2010), que se faz por três pilares de atuação. O primeiro pilar diz respeito ao 

Mapeamento Institucional, que serve para conhecer melhor a instituição, sistematizar ações e 

promover um diálogo com a unidade escolar, visando a reflexão e a ressignificação de concepções e 

prática para mudar o contexto. Segundo pilar, Assessoramento ao Trabalho Coletivo, que visa 

contribuir com estratégias de intervenções que auxilie a unidade escolar na conscientização dos 

processos educativos, tanto nos avanços, compreendido como ações bem-sucedidas, quanto aos 

desafios que podem ser superados por meio do Coletivo. E por fim, o terceiro pilar, Acompanhamento 

no processo de Ensino e Aprendizagem dos estudantes, visa a melhoria do desempenho escolar em 

busca da concretização do sucesso escolar do educando, através da discussão das práticas de ensino, 

isto é, de reflexão sobre as práticas pedagógicas e intervenção nas situações de queixa escolar, 

relacionado ao acompanhamento especializado aos alunos que se encontra na situação de dificuldade 

escolar. Considerando o segundo pilar, onde nós, profissionais (Psicólogas e Pedagogas) do Serviço 

Especializado de Apoio à Aprendizagem (SEAA) somos em muitos casos formadores, trouxe a 

inquietação de que: quem forma o formador? Como estão as formações e discussões sobre gênero e 

sexualidade dentro do SEAA? Com estas inquietações, surgiu a oficina pedagógica para as 

profissionais do SEAA de uma Regional de Ensino do DF sobre Gênero e Sexualidade. Com objetivo 

principal de aproximar as profissionais das discussões sobre gênero e sexualidade e como objetivos 

específicos a capacitação destas profissionais, para que levassem as discussões para dentro de suas 

escolas. Como resultado deste trabalho, estreitamos mais formações, debates e trouxemos convidadas 

para continuar a expansão do conhecimento. Em andamento, como fruto deste primeiro momento de 

formação, tem-se o enfrentamento para que se tenha um melhor reconhecimento de direitos, 

acolhimento e respeito às crianças trans da rede púbica de ensino. 

Palavras-chave: Psicologia Escolar, Diversidade, LGBTQIA+. 
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CURSO “ANORMAIS” E SEUS EFEITOS NA PROBLEMATIZAÇÃO DA “DIFERENÇA” 

NA ESCOLA 

Thaiz Fernandes1, Maritza Maciel Castrillon Maldonado2, Luciene Neves Santos3, Jessica De 

Arruda Neves4 

RESUMO: O presente estudo tem por finalidade apresentar e problematizar um relato de uma 

participante do 1º Curso de Formação Continuada de Professorxs: “Cartografias de Escolas – A 

Produção das Normalidades e seus Anormais”, promovido pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em 

Escola, Currículo, Sociedade e Cultura Contemporâneos – GEPESCC/UNEMAT e realizado através 

de lives no ano de 2020 no do Canal Ateliê de Imagem e Educação do PPGEdu/UNEMAT pela 

plataforma do YouTube. O curso reuniu diversos participantes de estados como Mato Grosso, Rio de 

Janeiro, São Paulo e Minas Gerais e tendo como intercessor o livro Os Anormais, do filósofo francês 

Michel Foucault. O encontro em que fora dada ênfase nesta apresentação abordou as “aulas de 19 e 

26 de fevereiro de 1975 e suas reverberações”, contou com a participação do Professor Doutor 

Alexsandro Rodrigues/UFES. De acordo com o Professor Alexsandro, a criança é a novidade no 

mundo e a infância é a política de controle da criança que é a novidade no mundo. Diante disto, o 

encontro apresenta a relevância da deformação, ou seja, a formação do professor que põe as narrativas 

absolutas em questão. Umas das participantes do curso relatou situações que vivenciou como 

professora efetiva da rede estadual no município de Poconé/MT com uma criança na turma de 

educação infantil de 02/ 03 anos, que demonstrava comportamentos vistos pela sociedade como 

“diferentes”, com traços femininos e os colegas de sala riam, não gostavam de ficar perto e a criança 

geralmente ficava sozinha em um canto. Em um dia, a estagiária levou um grupo dos meninos ao 

banheiro e deixou uns segundos a sós e quando voltou, presenciou uma cena em que a criança vista 

como “diferente” estava com a boca no pênis do colega. A estagiária voltou com o grupo e contou 

para a professora, mas ela não soube como agir diante da situação, se sentindo constrangida. Ela 

informou no relato que por medo e vergonha não chamou os pais da criança para conversar. E 

finalizou ressaltando a importância do curso para a compreensão da sexualidade e gênero, e a 

relevância da busca de uma escola democrática e laica, proporcionando o respeito à diversidade. 

Palavras-chave: Os Anormais, Sexualidade, Deformação. 
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MINORIAS SEXUAIS NA UPE MATA NORTE, E AS POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS 

DE COMPREENSÃO DA DIVERSIDADE SEXUAL 

Patricia Formiga Maciel Alves1, Victor Hugo Barbosa da Silva Oliveira2 

RESUMO: A sociedade e a educação sempre tiveram dificuldades em lidar e aceitar a pluralidade, 

tendendo sempre a silenciar e a inferiorizar o diferente. A dominação política e historicamente 

determinada nas relações entre diferentes grupos e, principalmente, na história do mundo ocidental, 

nos revela o quanto o colonialismo negou a diversidade humana, uma vez que era centrado num 

modelo cultural único e na necessidade de colocar sob controle o diferente, resultando na construção 

de uma Educação e numa prática pedagógica também única e centralizadora. Na atualidade, práticas 

pedagógicas amparadas no discurso religioso e médico que definiram a noção de sexualidade na 

história do Ocidente ainda persistem nas esferas educacionais reforçada pela política do Governo 

Federal, neutralizando e inferiorizando as manifestações da diversidade sexual. Dessa maneira, o 

objetivo da pesquisa se justifica em analisar como as minorias sexuais se percebem na Instituição, e 

sobretudo, como estão sendo acolhidas(os) pelos docentes na UPE – Mata Norte. O fio condutor deste 

trabalho é o multiculturalismo como um modelo educacional que contribui para a formação da 

cidadania, promovendo o respeito e convívio com a diversidade de maneira pacífica, quebrando tabus 

e diluindo preconceitos oriundos de uma cultura eurocêntrica, conservadora e heterossexista. A 

adoção desse modelo educacional, objetiva levar o sujeito ao reconhecimento da alteridade, isto é, 

olhar o mundo a partir de vários outros pontos de vista, bem como, refletir sobre suas práticas 

discriminatórias internalizadas por um processo de socialização conservador. Sendo assim, pelo 

auxílio de pesquisa bibliográfica e documental, o presente trabalho conta com uma pesquisa empírica, 

do tipo qualitativa, como também quantitativa, priorizando coletas de dados e entrevistas a população 

LGBTQIA+. No momento, diante da necessidade de seguir o protocolo de segurança de 

distanciamento social em razão da pandemia ocasionada pelo COVID-19, a coleta de dados está sendo 

realizada de modo virtual. Para tal, estamos utilizando um questionário elaborado no Google 

Formulário e disponibilizado por meio de um link e enviado aos e-mails dos alunos a partir do 5º 

período dos cursos ofertados na instituição. A pesquisa está em andamento, e os resultados 

preliminares demonstram, entre outros, que alguns professores encontram dificuldades em reconhecer 

o nome social dos seus estudantes já que 100% dos entrevistados relataram que embora seus colegas 

fizessem uso do nome social havia uma negativa de alguns docentes em fazê-lo. Diante do exposto, 

esperamos com essa pesquisa promover uma reflexão sobre a importância da temática 

multiculturalismo no âmbito educacional para a construção de práticas pedagógicas capazes de 

promover o respeito e a tolerância à diversidade sexual em sala de aula, considerando essa pluralidade 

como resultado de uma sociedade pós-moderna, dinâmica e múltipla. 

Palavras-chave: Diversidade, Educação, Multiculturalismo. 
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DO CORPO-PROFESSOR ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS: como existir trans potencializa 

minha prática na sala de aula 

Mari Costa1 

RESUMO: Este relato/pesquisa/performance é uma de inúmeras elaborações para compartilhar 

experiências de um corpo-professor territorializado fora do sistema sexo-gênero masculino/feminino; 

portanto um corpo fora da lei que atravessa os aparelhos públicos de educação. Meu ser trans - 

deslocado de polos, das ideias binárias limitantes aprofundadas pela herança colonial - é desmonte 

absoluto quando adentra o espaço fixo e cartesiano da escola. É desmonte da própria estrutura que 

treme ao não saber o que fazer com seus formulários, linguagens, currículos. Estrutura que quase rui 

quando o outro entra na sala de professores. Em meio às diversas transfobias atravessadas dentro dos 

ambientes de trabalho (nos quais sem exceção sou a única pessoa trans na equipe de funcionários) 

nascem também resistências, encontros, redes; os sentidos. Das contingências mais áridas é que as 

brechas se tornam não só mais valorosas, mas mais atraentes. As brechas são uma forma de dar vida, 

de construir algum sentido em uma estrutura que beira a falência em função da cópia, da reprodução, 

da tentativa de controle sob os corpos e ideias. Portanto esta comunicação é, mais do que tudo, uma 

ode menos grega, um compromisso singelo com o afeto, uma homenagem a tudo que as salas de aulas 

que percorro (que não são minhas, são nossas) têm potencial de configurar, hologramar, projetar. É 

um reconhecimento - através de perspectivas decoloniais - de que as violências que atravesso dentro 

de nossas estruturas sociais são o que mais me aproxima des estudantes em sua heterogeneidade de 

narrativas, de historicidades, de ser sujeito. O meu permanecer em dissidência é o que amplia minha 

escuta e minha capacidade de aprender em cada prática pedagógica. E é pelo afeto que um corpo 

como o meu, lido como abjeto em tantas situações, ganha potência na transformação da sala de aula. 

Assim, esta pesquisa estabelece como material bibliográfico de referência os conhecimentos e 

sabedorias orais de diversas ordens - depoimentos, conversas, materiais artísticos e autobiográficos 

etc., e estudos de autoras e autores sobre assuntos que tangem os debates do gênero, da educação e 

da decolonialidade, para alcançar também o âmbito das políticas públicas. É pelo território da minha 

prática, como professor na Rede Municipal de São Paulo, que percebo e investigo a urgência do 

debate pela implementação de políticas afirmativas em relação à educação e as possibilidades diversas 

de ser gênero e sexualidade. Políticas que - principalmente em tempos como os nossos - garantam 

sobretudo o direito à vida, ao acesso e à dignidade a povos, sujeitos e grupos que se encontram 

continuamente perseguidos, minados, ameaçados em sua possibilidade de existir. 

Palavras-Chave: gênero; LGBTQIA+; decolonialidade; educação básica; políticas públicas. 
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OS IMPACTOS DA HOMOFOBIA NO DESEMPENHO ESCOLAR 

Flavia Beatriz Monteiro Almeida1, Jefferson Antonione Rodrigues2 

RESUMO: O objetivo do presente estudo é proporcionar uma reflexão acerca das consequências da 

homofobia no desempenho estudantil. “O preconceito é um fardo que confunde o passado, ameaça o 

futuro e torna o presente inacessível”, é o que defende a escritora e poetisa Maya Angelou. Ao levar 

em conta que os estudos, bem como os meios em que são ministrados deveriam resultar em cidadãos 

bem-preparados, por outro lado, ao trazer a fala de Maya para o âmbito escolar, é perceptível que a 

falta de tolerância, principalmente no que se refere à homofobia, pode levar exatamente ao contrário, 

trazendo um futuro ameaçado e um presente inviável. Isso porque, a desarmonia imposta ao meio 

escolar causada pela homofobia, traz uma série de sequelas deploráveis ao estudante, ocasionando 

em alunos inseguros e com baixo desempenho escolar. Um estudo sobre diversidade dirigido pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (2010) em 500 escolas 

públicas, concluiu que entre os sujeitos da amostra de pesquisa, 72% apresentaram atitudes 

intolerantes aos homossexuais. Isso significa dizer que grande parte do sistema educacional está 

tomada por atitudes discriminatórias que, por conseguinte, afetam a qualidade de vida e o aprendizado 

das vítimas. Dentre os efeitos de tal preconceito, destacam-se o baixo desempenho (PRADO; 

JUQUEIRA, 2011) e a evasão escolar (BONTEMPO; D'AUGELLI, 2002). Acerca do boletim escolar 

das vítimas e de acordo com a pesquisa de Bontempo e D'Augelli (2002), os alunos constantemente 

importunados relataram notas mais baixas em detrimento aos menos assediados, além disso, os 

estudantes mais vitimizados reportaram duas vezes mais probabilidade de não possuir ambição 

acadêmica. Nesse cenário, a evasão escolar também representa uma das consequências do problema. 

Os estudantes mais vitimizados apresentaram três vezes mais chances de faltar à escola. Ao comparar 

alunos de escolas com currículo inclusivo (educandários resilientes às necessidades dos alunos) em 

contraste às escolas sem currículo inclusivo no mês anterior à pesquisa, observou-se que 17% dos 

discentes cujo ambiente escolar possui currículo inclusivo faltaram à escola, em contrapartida, 34,8% 

de estudantes de escolas sem o currículo inclusivo se ausentaram nas aulas. (BONTEMPO; 

D'AUGELLI, 2002). Ademais, a insegurança ocasionada na tentativa de eliminar o problema também 

é evidente, visto que os docentes constantemente não reportam a homofobia (RIVERS, 2001). A 

pesquisa de Kosciw et al. (2012) retratou também que 32,2% das vítimas reportaram que o corpo 

escolar não interferia em situações de homofobia. Consoante à pesquisa, é impossível desconsiderar 

que o ambiente escolar se revela hostil aos homossexuais, afetando indubitavelmente os alunos, bem 

como o desempenho estudantil. Entende-se que discutir essa temática é um caminho deveras 

necessário, afinal referendar sobre gênero e orientação sexual em âmbito escolar é enfatizar a 

aplicabilidade de uma eficaz didática pedagógica inclusiva dos sujeitos de direitos igualitários em 

suas diversidades em prol da inclusão e transformação das mentalidades. Por fim, destaca-se como 

procedimento deste estudo os métodos bibliográficos, dedutivo e quali-quantitativos. 

Palavras-Chave: Ambiente escolar, Sexualidade, Preconceito. 

 

 

 

 
1Graduação em andamento em Direito. Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT. flavia.beatriz@unemat.br 
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ENSINAR A DESOBEDIÊNCIA EPISTÊMICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA SOB O 

ENFOQUE DECOLONIAL E INTERSECCIONAL 

Fernando Guimarães Oliveira da Silva1 

RESUMO: Aponto os resultados parciais de um projeto de pesquisa institucional, em andamento e 

sem financiamento, intitulado, Contribuições da interseccionalidade com as diferenças para 

problematizar o saber-fazer docente, que coordenei junto à Universidade Estadual de Mato Grosso 

do Sul (UEMS). Proponho-me direcionar meu emputecimentos pedagógicos em dois aspectos: a) a 

perda da autonomia docente de decidir sobre como vai abordar certas temáticas do cotidiano nos 

processos de ensino e aprendizagem de suas salas de aulas; b) se estudantes negros/as, indígenas, 

quilombolas, latinos/as, gays, lésbicas, bissexuais, transmasculinos, transfemininas... terão suas 

condições existenciais não eurocêntricas e decolonizadas representadas no conteúdo escolar. Com 

essa pesquisa me disponho a enfrentar a cisheteronormatividade que alguns sujeitos-terríveis-falsos 

moralistas pretender restaurar. Teoricamente, esse pessoal anteriormente citado por mim é 

compreendido como ultraconservadores. É um termo difícil, o que justifica a minha desobediência, 

tratando-os grosso modo. Meus/minhas colegas de chão de escola (virtual atualmente) estão 

diuturnamente sendo atacados/as com logos de doutrinadores/as, esquerdopatas, comunistas, 

simplesmente por terem um projeto societário-educacional contrário às políticas do ódio. Um projeto 

que mina as possibilidades de o/a professor/a criar estratégias de trabalho didático que atuam em 

temáticas polêmicas do cotidiano de vida dos/das alunos/as. Mapeei a relação entre 

interseccionalidade e metodologias de intervenção pedagógica em diferentes áreas do saber, visando 

entender as vazões realizadas pelos/as professores/as para enfrentar projetos societários aversivos aos 

direitos humanos e à democracia. Engajado no seio do pensamento feminista negro de base 

afrocêntrica, a interseccionalidade como um recurso ao ensino e à aprendizagem pode ser uma 

ferramenta teórico-metodológica para interagir, somar ou cruzar marcadores sociais das diferenças 

das pessoas para caracterizar as situações de desigualdade, opressão e violências que podem afetar os 

lugares de vida que os/as estudantes se localizam. A ideia é fazer com que o ensino e aprendizagem 

de conteúdos escolares façam sentido aos/as estudantes, utilizando de elementos pertencentes ao seu 

universo existencial. Em março de 2021, associei dois descritores: interseccionalidade e práticas de 

ensino. Acessei 692 dissertações e teses nas plataformas do Instituto Brasileiro de Inovação, Ciência 

e Tecnologia (IBICT) e do Centro de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

Desses estudos, filtrei apenas 29 estudos nas áreas de Ciências humanas, sendo: História, Letras, 

Artes, Sociologia e Filosofia. Situação que preocupa, uma vez que essas áreas são fragilmente 

representadas no contexto da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Refiro-me que não há 

obrigatoriedade de tratar de assuntos que formam criticamente a percepção dos/as alunos/as, sendo 

um perigo para uma narrativa única e contribuir, ainda mais, para naturalizarmos o gerenciamento de 

vidas precárias para as mortes. Isso pode ser um indicativo de apagamento existencial das diferenças. 

É preciso apoiar a resistência ativa dos/das professores/as diante de currículos obscurantistas e que 

preveem o empresariamento da educação pública. A alternativa diante disso é a utilização da 

desobediência epistêmica como um recurso para dar vazão a possibilidades outras de ensinar e 

aprender na educação básica. Ao utilizar da desobediência epistêmica podemos desmantelar políticas 

curriculares eurocêntricas, armamentistas e produtoras de políticas de ódio e de morte. 

Palavras-chave: Interseccionalidade; Ensino e aprendizagem; Desobediência epistêmica 

 
1Doutor pelo Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Estadual de Maringá (UEM/Sede). Mestre pelo 

Programa de Pós-graduação em Educação da UEMS (Unidade de Paranaíba/MS). Licenciado em Pedagogia pela 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS - Campus de Três Lagoas). fernando.ufms@hotmail.com. 
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DIVERSIDADE SEXUAL NA ESCOLA E A LGBTTFOBIA 

Bianca Santos da Silva1, Elisangela Moraes Ayres2, Giovanna Carrozzino Werneck3 

RESUMO: Objetivando trazer discussões acerca da LGBTTfobia no campo acadêmico e 

problematizar as identidades de gênero e construções sociais no âmbito escolar, a presente pesquisa 

se propôs a fazer uma revisão bibliográfica do tema "LGBTTfobia nas escolas". Como fator 

provocador propomos ainda, a partir de uma pesquisa em uma instituição de ensino médio, localizada 

em Presidente Kennedy, sul do ES, manter diálogos sobre as noções de gênero e sexualidade, 

LGBTTfobia e o papel da Psicologia no espaço escolar. Trata-se, portanto, de um trabalho quali-

quantitativo, tendo sido realizada uma análise de dados que demonstrou os níveis de conhecimento 

dos sujeitos no espaço escolar a respeito das questões de gênero, da pouca oferta de ferramentas e 

capacitações para trabalhar a LGBTTfobia em sala de aula e as limitações acerca das possibilidades 

para trabalhar com o tema em questão. No que se refere as análises da pesquisa, as falas dos (as) 

professores (as) foi percebido grande despreparo pedagógico para desenvolver o tema gênero e 

homofobia em sala de aula, sendo necessária uma quebra de paradigmas e barreiras psicoafetivas para 

que então esses (as) docentes possam buscar maior conhecimento sobre o tema. A pesquisa também 

aponta que a sexualidade na escola é discutida com abordagem voltada ao biológico e à prevenção, 

sendo as questões de gênero praticamente invisibilizadas nos saberes e fazeres escolares. A pesquisa 

de campo favoreceu ligar a teoria à prática e comprovar a hipótese apresentada no início deste artigo: 

o pouco conhecimento dos (as) docentes acerca do tema em questão, somado ainda à escassez de 

ferramentas pedagógicas ofertadas pelos órgãos responsáveis pelas políticas públicas educacionais 

no Brasil, contribuem para que a escola permaneça como um espaço de discriminação e 

marginalização dos (as) LGBTT, promovendo ainda mais a evasão escolar desse grupo 

historicamente discriminado. Quando desrespeita o conhecimento acerca da transexualidade e da 

travesti, do pertencimento de gênero e da não relação do sexo biológico com o sexo psicológico, os 

docentes acham que esses sujeitos acabam contribuindo para a perpetuação da escola. 

Palavras-chave: Gênero, Escola, Homofobia. 
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2Graduada em Psicologia pela Faculdade do Espírito Santo, Multivix Cachoeiro de Itapemirim, turma 2015/2. E pós-
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Especial e Inclusiva. Mestranda do curso de Mestrado Profissional em Ciência, Tecnologia e Educação no Instituto Vale 

do Cricaré. Atualmente atua como Psicóloga na Prefeitura municipal de Marataízes -Centro de Referência de Assistência 

Social, Habitação e Trabalho -SEMASHT- CRAS. 
3Mestra em Letras pelo IFES/Vitória; especialista em Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça (UFES), Educação, 

Pobreza e Desigualdade Social (UFES), Leitura e Produção de Texto (PUC/MG), Língua Portuguesa (Universidade São 

Camilo) e Psicoterapia Comportamental (ITCR/Campinas). Cursando especialização em Tecnologias Digitais e Educação 

(Multivix). Possui graduação em Psicologia, pelo Instituto de Ensino Superior do Espírito Santo (2012), Letras - 

Português/Inglês, pela Universidade São Camilo (1995), e Direito, pela Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim 

(2000). 
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ENTRE TAPAS E INSULTOS: ecos das vozes trans e travestis nos espaços escolares 

Bianca Santos da Silva1, Edmar Reis Thiengo2 

RESUMO: No cenário brasileiro, o debate acerca da diversidade sexual e de gênero no espaço 

acadêmico, esteve restrito durante muito tempo às áreas da Psicologia, Sociologia e da Crítica 

Literária, não sendo objeto de estudo da Educação. Diante dessa realidade e de minha identificação 

com a comunidade de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e transgêneros (LGBTT) e sua militância 

política, despertou o interesse em pesquisar sobre as Travestis e transexuais na rede de educação e se 

a educação inclusiva se faz para todos bem como a transfobia e a diversidade sexual é abordada na 

escola e inserida em suas práticas e saberes (re) produzidos por ela. O espaço escolar é um ambiente 

constituído para a formação de cidadãs (os) críticas (os) e atuantes em uma sociedade diversa e plural. 

Portanto, a escola deve ser um lugar prazeroso e aberto para discussões de assuntos emergentes e que 

causam polêmicas e problematizações. Desta maneira, a escola é o espaço legítimo de apreensão de 

conhecimentos e formação ética afetiva, pois tende a introduzir os sujeitos na vida em grupo a partir 

do respeito às diferenças e singularidades, constituindo-se em uma das prioridades no processo de 

desenvolvimento pleno do (a) aluno (a), pois procura erradicar toda e qualquer forma de 

discriminação, na tentativa de construir uma realidade mais inclusiva com cidadãs (os) capazes de 

conviver em grupo de forma sadia, respeitosa e humanitária. Para analisar e entender como a escola 

lida com esses conflitos será realizada uma pesquisa com mulheres transexuais e travestis, em uma 

Escola de Ensino Fundamental e Médio, localizada na cidade de Presidente Kennedy, sul do Espírito 

Santo trazendo por questão norteadora: como as práticas pedagógicas podem colaborar na superação 

das situações de preconceito, violência e desrespeito sofridas por trans e travestis no cotidiano 

escolar? Como objetivo geral discutir como as práticas pedagógicas podem colaborar para a 

superação das situações de preconceito, violência e desrespeito sofridas por trans e travestis no 

cotidiano escolar. No que se refere aos objetivos específicos: Identificar situações de preconceito, 

violência e desrespeito sofridas por pessoas trans e travestis no cotidiano escolar; aferir junto às 

pessoas trans e aos docentes suas percepções de inclusão / exclusão em sala de aula; apresentar 

práticas pedagógicas inclusivas que contribuam para a superação de situações de transfobia em sala. 

Pesquisar a diversidade sexual na escola e a transfobia tem grande relevância para a sociedade, pois 

é um assunto pouco discutido. No contexto atual, a transfobia e a diversidade sexual surgiram como 

notícias nas mídias, sendo retratadas, principalmente, as violências sofridas pelos (as) LGBTT e 

excluindo qualquer tipo de debate sério que procurasse caminhos de enfrentamento e combate à 

transfobia na sociedade. 

Palavras-chave: Gênero, Escola, Travesti, Transexual.  

 
1bianca-sthe@hotmail.com. 
2Professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, onde atua como professor do Curso 

de Licenciatura em Matemática e do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática. 

EDUCIMAT/Ifes. Doutor em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), mesma instituição onde 

tornou-se Mestre em Educação, desenvolvendo pesquisas na área de História da Matemática; Licenciado em Ciências e 

Matemática pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Carangola -MG. Membro da Comissão Permanente de 

Ações Afirmativas dos Programas de Pós-Graduação do IFES; foi Coordenador do Curso de Licenciatura do Ifes - campus 

Vitória (2015-2019); foi Coordenador do Programa de Residência Pedagógica (2018-2019); foi Coordenador da Área de 

Matemática (2019-2021). Líder do Grupo de Pesquisa em Educação Matemática Inclusiva (GPEMI), desenvolvendo 

pesquisas em torno do ensino de Matemática a estudantes com necessidades educativas especiais tais como o surdo, cego, 

baixa visão, síndromes cromossômicas, autismo, deficiência intelectual, altas habilidades/superdotação. Líder do Grupo 

de Pesquisa Educação, História e Diversidades (GPEHDi), desenvolvendo pesquisas na área da Educação e Diversidades, 

particularmente gênero e sexualidade, políticas e práticas pedagógicas. Membro do Grupo de Trabalho 13 da Sociedade 

Brasileira de Educação Matemática - GT13 da SBEM: Diferença, Inclusão e Educação Matemática. 
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O ENFRENTAMENTO À HOMOFOBIA EM SALA DE AULA: uma experiência didático-

pedagógica 

Lucio de Lima Lopes1, Isabela Candeloro Campoi2 

RESUMO: A proposta desta comunicação é apresentar os resultados da pesquisa de mestrado 

defendida em 2016 no Programa de Pós-Graduação em Ensino e Formação Docente Interdisciplinar 

(PPIFOR) da Universidade Estadual do Paraná, campus Paranavaí. A dissertação teve como como 

foco o conteúdo contemporâneo de diversidade sexual, com o recorte da problemática em torno da 

homofobia, de acordo com o que solicitam as diretrizes curriculares do Estado do Paraná para o 

Ensino Médio, quanto ao enfrentamento às violências de sexualidade e gênero. Discute-se o tema 

permeado por questões conceituais e culturais de gênero, orientação e identidade sexuais. O problema 

de pesquisa foi formulado a partir das experiências como docente na Educação Básica. Perguntou-se 

em que medida a abordagem pedagógica a respeito da homofobia na escola pode contribuir para a 

desestabilização de preconceitos impedindo discriminações a sujeitos LGBTQI+, promovendo, ao 

mesmo tempo, a diversidade e qualidade na educação. A dissertação foi construída a partir de uma 

discussão teórica e análise de dados obtidos por meio de intervenção pedagógica, que trabalhou a 

questão da homofobia na disciplina de filosofia, nos meses de junho e julho de 2015, no Colégio 

Estadual Prof. Bento Munhoz da Rocha Neto, na cidade de Paranavaí – PR. O estudo baseou-se em 

aportes teóricos que ajudaram a refletir sobre a relação cultura e educação frente o problema da 

homofobia. Os aportes teóricos e os dados da pesquisa de campo evidenciaram, a partir da reflexão 

sobre a homofobia em conexão a outras formas de discriminações que a escola é um espaço profícuo 

para a promoção dos Direitos Humanos a partir do enfrentamento a todas as formas de violências, 

por meio da desconstrução de preconceitos arraigados a partir de códigos simbólicos 

hierarquizadores. A homofobia é um problema cultural que precisa ser racionalizado e combatido a 

partir das contribuições científicas, e a escola não pode omitir o seu relevante papel nessa tarefa. A 

partir da discussão teórica constatou-se que professores (as) necessitam de formação inicial e 

continuada com foco na diversidade e deles depende a organização de um trabalho pedagógico 

coletivo de enfrentamento à homofobia, alicerçado na perspectiva da construção histórica e social. 

Percebeu-se a escola como espaço reprodutor de estigmas, de discriminações, de mecanismos de 

negação das diferenças, mas também como um lócus onde os educandos expressam uma latente 

tolerância, porque não dizer excepcional, para debater o tema. Essa abertura de consciência e espírito 

tornou-se o elemento generalizável da pesquisa. Verificou-se ainda que, novos olhares a partir de 

processos pedagógicos, podem favorecer o “empoderamento” dos sujeitos escolares LGBTQI+. 

Palavras-chave: Cultura; Diversidade Sexual; Homofobia; Educação. 
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POLÍTICAS DE RESISTÊNCIA LGBTQIA+ NO PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM DE LÍNGUA ESPANHOLA:  um relato de pesquisa 

Samuel de Souza Matos1, Evandro Reis Alves2 

REUSMO: Com o aumento das preocupações educacionais em torno de problemas sociais 

contemporâneos, faz-se importante o debate, em qualquer prática pedagógica escolar, sobre o 

processo de produção das diferenças, a instabilidade e precariedade das identidades e o 

questionamento das relações do eu com o outro (LOURO, 2018 [2001]). No caso do ensino-

aprendizagem de línguas, a questão se coloca com urgência devido à inevitável relação entre discurso, 

práticas sociopolíticas e questões culturais. Apresentamos, aqui, os resultados de uma pesquisa de 

iniciação científica desenvolvida, entre 2017 e 2018, junto ao Departamento de Letras Estrangeiras 

da Universidade Federal de Sergipe (UFS) sobre identidades sociais de gênero e sexualidade em aulas 

de língua espanhola. O objetivo principal foi contribuir para as discussões de gênero e sexualidade 

no ambiente escolar e, em especial, nas aulas de língua espanhola, com vistas à ampliação da 

criticidade das práticas cotidianas de reprodução e/ou contestação das diferenças. A metodologia, de 

cunho qualitativo e de base interpretativista, levou em conta três atividades principais: i) leituras sobre 

interculturalidade, educação, ensino-aprendizagem de língua espanhola (WALSH, 2009; 

PARAQUETT; 2010; CANDAU; RUSSO, 2010) e diversidade sexual e de gênero (DUTRA, 2003; 

FERREIRA; LUZ, 2009; OLIVEIRA; DIAS, 2017); ii) análise de materiais didáticos do PNLD 

(2018); iii) aplicação de oficina didática com estudantes do Ensino Médio de uma escola da rede 

pública de Aracaju/SE. De modo geral, o corpus analisado apresentou uma baixa representatividade 

das questões LGBTQIA+, tratando-as, por vezes, de forma limitada ou estereotipada. Por outro lado, 

a oficina provocou o alargamento e a produção de novos conhecimentos acerca da diversidade sexual 

e gênero entre discentes e docentes em formação, sobretudo, do ponto de vista da estratégia discursiva 

de nomeação. Concluímos que a realização desta pesquisa foi significativamente importante para o 

reconhecimento do diálogo entre língua e identidades, bem como para o enfrentamento da violência 

LGBTQIA+fóbica no ambiente escolar, fortalecendo as lutas sociais em prol da construção de uma 

sociedade democrática, plural e inclusiva. 

Palavras-chave: Diversidade sexual e de gênero; Ensino e aprendizagem; Língua espanhola. 
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Nova do Imigrante (FAVENI). Graduado em Letras Espanhol pela Universidade Federal de Sergipe. Participou do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Extensão como bolsista Paex - Projeto de rádio: Buena Onda (PIBIX-

UFS). espanolufs.evandro@gmail.com. 
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O PAPEL DO EDUCADOR NA DESCONSTRUÇÃO DO TABU REFERENTE A 

TEMÁTICA LGBTQIA+ 

Maria Eduarda Barbosa Peixoto1, Igor Eduardo Del Moura Trindade2 

RESUMO: Os métodos educacionais estão sempre em constante mudança para incluir todos os fatos 

e informações importantes na vida do aluno. Este é o caso das práticas pedagógicas que incluem a 

temática LGBTQIA+. Isto porque, se antes era condenável falar sobre o assunto a nível escolar, hoje 

é extremamente necessário, podendo colocar a culpa dessa necessidade extrema no negacionismo da 

geração passada sobre o tema, o que acabou por tornar um assunto importante como esse um tabu. 

Quando o assunto não é tratado com a sua devida normalidade e não é incluído na vida do estudante, 

esse déficit de informação básica sobre questões sociais pode levar ao bullying, discriminação, 

agressão e até mesmo trazer impactos irreversíveis na vida dos jovens, como a morte. É fato que o 

ambiente escolar não é o único frequentado pelos jovens, mas se o tema for trabalhado de forma 

correta no período de ensino, o aluno conseguirá aprender e repassar as informações para o seu ciclo 

de convivência. O ponto mais importante a ser tratado é com relação a preparação dos profissionais 

que irão formar as mentes dos jovens, já que por diversas vezes, são os próprios profissionais que são 

dotados de preconceitos. Neste caso, a forma mais correta de lidar a situação seria: a pessoa 

responsável por ensinar a temática já seja do movimento LGBTQIA+, também como forma de 

representatividade; ou um treinamento intensivo dos profissionais por pessoas do próprio movimento, 

para que após essa experiência, os profissionais sejam escolhidos para que repassem as informações 

de forma correta e coerente. É preciso que haja profissionais capacitados para a matéria pois, muitos 

alunos não têm uma base familiar que os ensine sobre a temática, fazendo com que a maioria nem 

saiba o que significa a sigla LGBTQIA+, sendo que ensiná-los sobre isso seja o primeiro passo para 

o início do aprendizado. Alguns pensam que o movimento está relacionado somente à orientação 

sexual, resumindo-o somente em dois grupos (gays e lésbicas) e ignorando as questões relacionadas 

ao gênero. Devido a isto, para instruir os alunos, o profissional deve saber ensinar o que é e o que 

significa cada letra da sigla. Trazer o tema para o dia a dia do aluno é muito importante, pois a prática 

ajuda na fixação de informações. Neste sentido, uma forma interessante da aplicação da matéria seria 

colocando os alunos para realizar atividade do que lhes foi ensinado, como por exemplo: organizar 

campanhas ligadas ao movimento LGBTQIA+, organizar trabalhos sobre a história e quais figuras 

tiveram um impacto positivo no movimento, apresentações sobre os termos corretos a serem 

utilizados, trabalhos sobre tolerância e respeito, dentre outras opções. No mais, é papel dos pedagogos 

produzir ações coletivas que influenciam não só uma, mas todas as gerações, a se engajarem na luta 

contra o preconceito enraizado na sociedade, a homofobia, transfobia, lesbofobia, bifobia, 

estereotipação da comunidade, e também pela representatividade e acima de tudo: RESPEITO. A luta 

para tornar o mundo um lugar melhor é diária, e até mesmo pequenos gestos são importantes. 

Palavras-chave: LGBTQIA+; Aprendizado; Representatividade. 
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DRAG É ARTE: um estudo acerca da visibilidade, representatividade e ato político das drag 

queens 

Wezelley Campos França1 

RESUMO: Na atualidade, a drag queen é um tipo de arte performática que tem a ver com a cultura 

LGBTQ e que quebra as barreiras de gênero, questionando os papéis do homem e da mulher na 

sociedade. No entanto, embora, atualmente a arte das drag queens seja transgressora, a performance 

drag não é um fenômeno contemporâneo. Nesse ínterim, a proposta básica deste trabalho é 

ressignificar e compreender a importância da visibilidade e representatividade da arte drag enquanto 

ato político, a partir de um estudo etnográfico acerca da resistência, luta e consolidação dos preceitos 

de uma sociedade justa, igualitária e aberta à diversidade, olhar este que se faz imprescindível para a 

defesa desse movimento artístico e de todos aqueles que são tidos como desviantes sexuais e 

marginalizados, como no caso da expressão artística aqui estudada. Diante do exposto, o presente 

estudo não tem por objetivo explicar de forma analítica e didática o que vem a ser a arte drag, sua 

problemática da diversidade sexual, suas siglas, nomenclaturas, divisões quanto à classe social e 

menção de todos os artistas drag queens, mas sim, analisar a sua importância na história enquanto 

movimento artístico e promover a reflexão acerca das relações entre arte, ato político, ativismo e o 

neologismo a(r)tivismo, através dos movimentos sociais que foram marcantes na trajetória da arte 

drag, de forma a propiciar uma análise de sua importância na história enquanto movimento artístico. 

Realizou-se uma pesquisa bibliográfica considerando as contribuições de autores como Amanajás 

(2014), Bragança (2019), Rodrigues (2016), Santos (2019), entre outros, além de falas importantes 

de quem vivencia a arte drag, como as drag queens Lorelay Fox, Penelopy Jean, Rita Von Hunty e 

Teena Starling, percorrendo, assim, a historicidade e de que forma esse movimento artístico se 

apresenta e qual o seu território nas lutas e conquistas de direitos que sempre esteve presente na 

história humana. 

Palavras-chave: Drag Queen; Arte; Representatividade; Visibilidade; Ato Político. 
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Imigrante (2021). wezelleyfranca@gmail.com. 
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CORPOS QUE SANGRAM: significados atribuídos à menstruação e expressões artísticas 

como potência de ressignificação 

Julia Tiemi Kurihara1, Jéssica Fiorini Romero2 

RESUMO: Este resumo refere-se a uma pesquisa em andamento que tematiza os tabus acerca da 

menstruação e o ensino de arte como prática de ressignificação. Na sociedade contemporânea, 

diversos significados são atribuídos à menstruação, denominada frequentemente como “nojenta” e 

“impura”, algo que deve ser escondido e repudiado. A partir disso, questionamo-nos: Como 

produções artísticas podem ressignificar tabus acerca da menstruação no contexto do ensino de Arte? 

Para oferecermos resposta a esta pergunta, objetivamos resgatar artistas que atribuem outros 

significados para a menstruação em seus trabalhos. Por meio da pesquisa bibliográfica, traçamos 

diálogos entre tabus que circundam as temáticas menstruação, manifestações artísticas e educação. 

Para que esse diálogo fosse possível, recorremos aos aportes teóricos e metodológicos dos Estudos 

da Cultura Visual e também dos Estudos de Gênero. Os Estudos da Cultura Visual, como amparo 

teórico-metodológico, é um campo de estudos e pesquisas que se propõe a pensar criticamente as 

imagens ao nosso redor, especialmente aquelas que ensinam, produzem e reproduzem modos de ser 

e estar no mundo. Os Estudos de Gênero investigam e se preocupam com as limitações, restrições e 

formas de regular os corpos no meio social. Em nossa pesquisa, inicialmente, apresentamos o 

processo de transição do qual a menstruação, que antes era considerada sagrada, com a inserção da 

moral cristã e, também, patriarcal, passou a ser tratada como nojenta, impura e suja. Além do mais, 

preocupamo-nos, em nossa pesquisa, em como o ambiente escolar possibilita a disseminação de tabus 

a respeito da menstruação através da falta de diálogo e ensino sobre o assunto, acarretando, muitas 

vezes, em vergonha, medo e repulsa. Por último, buscamos manifestações artísticas que ressignificam 

essas práticas e deparamos com Cass Clemmer e Zanele Muholi. Chamamos a atenção ao trabalho 

“Periods are not just for women #bleedingwhiletrans” (2017) de Cass Clemmer, artista que traz à tona 

discussões a respeito da menstruação em pessoas que não se identificam como mulheres, mas como 

transsexuais, não binárias e/ou intersexuais. E, destacamos também, o trabalho de Zanele Muholi, da 

coleção “Isilumo siyaluma”, “dores da menstruação” em zulu, que traz o sangue menstrual como 

forma de expressão perante os assassinatos de mulheres lésbicas negras da África do Sul por 

discriminação e ameaças de “estupro corretivo”. Consideramos, por meio desses trabalhos, que a arte 

se torna uma ferramenta de ressignificação e ensino, como potência para outras interpretações. 

Palavras-chave: Educação, Gênero, Menstruação, Arte. 
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EM BUSCA DA “FELICIDADE NORMAL”: uma reflexão sobre a homossexualidade a 

partir de séries 

Gleisson Roger de Paula Coêlho1 

RESUMO: Em princípio, todo indivíduo deveria ter o direito de ser protagonista de sua própria 

história, de buscar a sua felicidade, mas, algumas vezes, se vê obrigado a seguir um script que não é 

aquele desejado e muito menos escolhido. Para a sociedade ocidental existem algumas “regras” como 

a da heteronormatividade compulsória que controla os corpos, os desejos e inclusive determinam com 

quem o indivíduo pode e como deve se relacionar. No Brasil, assim como em outros países do 

ocidente, as sexualidades não hegemônicas (assexualidade, bissexualidade, homossexualidade) são 

moralmente condenadas, o que prejudica seu convívio social, mesmo a atração afetivo-sexual não se 

limitando ao gênero do indivíduo. Isso pode ser observado nos seriados: I) “Gaya sa Pelikula” (2020) 

que narra a história de Karl, de 19 anos, que quer mudar de curso universitário e está em conflito com 

sua orientação sexual, apesar de se definir como heterossexual e II) “Life - Love in the Line” (2020), 

em que Ito, apesar de gostar de outro menino, busca a “felicidade normal” que poderia ser aquela de 

se casar com alguém do sexo oposto, ter filhos, comprar uma casa. Em ambas as séries se aborda a 

descoberta da sexualidade e do medo de assumir sua orientação sexual face sua família e amigos por 

medo de não serem aceitas. O “armário” refere-se a um dispositivo de regulação da vida dos 

indivíduos que não se insere no “padrão” da heteronormatividade e que pode trazer consequências 

para as famílias e com os familiares de quem resolve sair do armário. Desse modo as histórias 

contadas nesses seriados, podem contribuir com a reflexão, dentro e fora das salas de aula, sobre 

realidades vivenciadas por muitas pessoas, que com medo de serem rejeitadas por aqueles que 

convivem, escondem seus sentimentos e desejos. A metodologia utilizada foi a pesquisa exploratória, 

descritiva, documental e bibliográfica, tendo como base a leitura e análise de artigos e livros, a partir 

do método dedutivo de abordagem, o qual se inicia pela acepção de conceitos genéricos até sua 

particularização. 

Palavras-chave: Armário. Heteronormatividade. Homossexualidade. Orientação Sexual. Séries. 
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ESSA COR É PARA MENINO OU PARA MENINA? Cultura Visual, Infância e gênero em 

um vídeo de Meu Amigãozão 

Gabriela Narumi Inoue1, João Paulo Baliscei2 

RESUMO: Desde os primeiros momentos de sua vida – ou mesmo antes do seu nascimento, muitas 

vezes, as crianças são convocadas a participarem de um jogo binário e biologizante de gênero, 

dividindo-as entre “menino” e “menina”. Neste jogo brincadeiras, brinquedos, vestuários, elementos 

midiáticos e sobretudo cores traduzem as expectativas de normatização dos corpos nos universos e 

artefatos destinados às infâncias. Ao debruçarmo-nos especificamente sobre as cores, considerando-

as como construções culturais para além de elementos visuais e expressivos, questionamo-nos: Como 

as cores azul e rosa são associadas às construções de masculinidades e feminilidades na infância? 

Neste resumo, procuramos observar os discursos relacionados à significação das cores e às 

construções de gênero nas infâncias, articulados no vídeo "AZUL E ROSA - Nosso mundo com 

Golias", disponível no YouTube, no perfil de Meu Amigãozão. Com mais de 145 mil visualizações, 

a produção audiovisual problematiza, em sua narrativa, a generificação dos artefatos da cultura visual, 

sobretudo no que tange às cores azul e rosa, além de questionar sobre as brincadeiras consideradas 

“de menino” e “de menina” e consultar as crianças sobre o assunto. Para a análise, debruçamo-nos 

sobre conceitos de gênero, sexualidade e corpo, conforme seus caráteres sociais, históricos, culturais 

e políticos. Além disso, os aproximamos ao âmbito da educação, das infâncias e das cores, bem como 

das produções culturais midiáticas, com subsídio dos Estudos da Cultura Visual e Estudos Culturais. 

No tocante ao vídeo, propriamente, encontramos em um primeiro momento, passagens que parecem 

confluir e acompanhar as discussões sobre os Estudos de Gênero e propicia às crianças se 

relacionarem com o gênero e a cor enquanto construções passível de questionamentos e modificações, 

como por exemplo na cena em que o personagens Golias e Nessa – figurados por um elefante azul e 

uma girafa rosa, respectivamente – brincam de trocar suas cores e afirmam gostar de brinquedos e 

brincadeiras consideradas como “feminino” ou “masculino”: Golias com as panelinhas e Nessa com 

o futebol. Por outro lado, também nos atentamos, no decorrer da narrativa, aos prováveis elementos 

que reafirmam determinados estereótipos e discursos pedagogizantes para as atuações de gênero nas 

infâncias. 

Palavras-chave: Gênero, Cores, Infâncias, Imagem, Cultura Visual. 
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LIBERTANDO A SEXUALIDADE LGBTQIA+ E A ARTE DOS GRILHÕES 

TEOLÓGICOS E CIENTÍFICOS: arte e corpo na educação sensível 

Jefferson Antonione Rodrigues1, Yule Albertini Rodrigues Cordeiro2, Deyvison Barreto De Souza3, 

Vinícius Klock Scalzitti4, Flavia Beatriz Monteiro Almeida5 

RESUMO: Partindo do pressuposto “onde não há diversidade há disfunção social” que a presente 

produção acadêmica se sustenta, quer seja, é a partir da laicidade do Estado Democrático de Direito 

Social a que estamos inseridos que objetiva-se destacar a validade e eficácia do princípio da liberdade 

frente às imposições teológicas e científicas que os corpos podem expressar em arte como figuração 

da cultura identitária social. Falar em arte não é falar apenas em pinturas e esculturas compostas por 

artistas de grande renome, tratar da arte é referendar a estética das mais diversas vivências sociais e 

hoje, em nossa contemporaneidade os corpos expressam a arte em suas mais diversas vertentes, como 

nas danças, peças teatrais, vitrines vivas, músicas, dentre tantas outras formas de expressão, assim 

como a arte queer. As artes como expressão educativa e criativa sensível é fruto de uma cientificidade 

métrica que segue padrões ideologizados e propostos junto às escolas de formação específicas em 

artes, bem com pelos padrões nacionais de ensino/aprendizagem da mesma junto a escolas e/ou 

universidades. A arte em quaisquer que sejam suas formas de expressão é oriunda de representações 

múltiplas dos corpos em temporalidades dissidentes e que causam as mais diversas facetas de 

interpretações e ressalte as condutas da vida em sociedade. A cada dia vemos em nosso cotidiano o 

aprisionamento da arte na esfera LGBTQIA+, devido à imposição de padrões teológicos, quer seja, 

de cunhos religiosos que ao invés de prezarem por uma inclusão social, excluem e vêm com maus 

olhos as diversas formas de expressão artística deste grupo que, em sua multiplicidade cultural, 

utiliza-se do corpo em suas performances como expressão de uma linguagem que fala, que busca 

arrebentar os grilhões aprisionadores da arte e sua liberdade de expressão. O movimento dos corpos 

se sobrepõem numa grande luta pela conquista de espaço, inserção teológica e cultural e, em muitas 

das vezes expressar em arte faz com que os artistas deste grupo ou comunidade renasçam 

verdadeiramente como pessoas dignas, as fazem crescer, reproduzem cultura e, infelizmente muitos 

morrem em prol de uma performance corporal múltipla que apenas busca o seu espaço nos mais 

diversos âmbitos da sociedade que se diz heteronormativa, mas que a cada instante se mostra mais 

insensível e linear, cerceando a liberdade de expressão não apenas pela imposição de critérios 

cientificistas mas por preconceitos velados ou desvelados de uma sociedade e de uma formação 

escolar enaltecedora de padrões que, por vezes, inibe e coage as liberdades de arte e sexualidade, 

fruto rançoso de um racismo estrutural marcadamente histórico e atemporal, enquanto que a arte em 

todas as suas formas deveria ser o oposto, ela sim deveria ser atemporal e ter garantida a sua liberdade 

de expressão nos corpos LGBTQIA+, ilibada dos olhares preconceituosos e críticos aculturados.  

Palavras-chave: Sensibilidade da arte; Liberdade sexual; Processo educativo. 
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