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Palavras aos leitores e às leitoras
A Revista Barbante está de parabéns! Completará na próxima edição 10 anos de muita
literatura, arte e ciência de todos os cantos do Brasil e do mundo! Não nos faltam motivos
para comemorarmos! Uma revista que nasceu tímida, que quase morreu nos seus primeiros
anos de vida e que, de repente, desabrocha como uma menina travessa atravessando oceanos e
subindo montanhas seja com a sua poesia seja com a sua teoria. Parabéns para todos nós que
construímos esta revista linda!
Nesta edição especial de quase aniversário, novamente, corremos vários mundos e andamos
pelo Brasil quase todo!
Neste volume, o fotógrafo Cícero Batista de Oliveira Júnior contribuiu com mais de cinquenta
fotos sobre o carnaval de Natal, Rio Grande do Norte. Sim! Não houve folia pelas ruas do Rio
de Janeiro e São Paulo, mais uma vez, porém a Barbante desfilou pelas passarelas de Natal
mostrando a todos que o Pierrot e a Colombina não podem parar de sorrir!
Nossa revista está dividida nas seguintes seções “Artigos”, “Cartuns”, “Contos”, “Crônicas”,
“Poemas” e “Resenhas”. Na linda seção “Cartuns”, Rosângela Trajano traz-nos um pouco de
reflexão sobre a guerra que está acontecendo neste momento entre a Ucrânia e a Rússia. Que
a paz seja proclamada o mais rapidamente possível e que a humanidade possa voltar a ter
esperança num mundo melhor.
E para comemorarmos os dez anos da Barbante trazemos mais uma edição da sua filhinha,
a Barbantinha, um caderno especial escrito por crianças do mundo inteiro! Convidem as
crianças para participarem mensalmente deste caderno encantador e cheio de beleza de mundos
imaginários que só as crianças conseguem chegar!
Participe você também da edição de aniversário da nossa amada Barbante a ser comemorado
no próximo mês!
As editoras
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LETRAMENTO DIGITAL E OS CAMINHOS FORMATIVOS: UM DIÁLOGO POSSÍVEL NA CONSTRUÇÃO
DO CONHECIMENTO EM TEMPOS DE PANDEMIA

Ricardo Santos David1
Resumo

O presente artigo traz os principais conceitos de letramento digital e a sua e a pertinência de serem abordados na
formação docente. O objetivo principal é debater a formação continuada a partir das vivências com a tecnologia
digital, mídias e linguagens, bem como dos conceitos de letramento digital. Para alcançar os objetivos, optamos
pela pesquisa exploratória, numa abordagem qualitativa, mediante uma revisão bibliográfica. A interpretação
dos materiais coletados seguirá os conceitos de Buzato, (2006; 2007 e 2010); Braga (2009) Braga e Vóvio
(2015); Coscarelli (2016), Kenski (1997); Ribeiro (2013) Rojo e Moura (2019). Pressupondo que formação
continuada de professores é uma ferramenta potente quando dialoga com as necessidades e urgências do
processo de ensino e aprendizagem, ao abordar diferentes perspectivas sobre o letramento digital, esperase perceber a formação continuada de professor como ferramenta capaz de dialogar com as necessidades
e urgências dos alunos para além da escola, que levem em conta os interesses desses sujeitos a partir do
letramento digital .

Palavras-chave: Discurso. Linguagem. Tecnologia. Letramento

Abstract

This article presents the main concepts of digital literacy and its and the pertinence of being addressed in
teacher education. The main objective is to discuss continuing education based on experiences with digital
technology, media and languages, as well as the concepts of digital literacy. To achieve the objectives, we
opted for exploratory research, in a qualitative approach, through a bibliographic review. The interpretation
of the collected materials will follow the concepts of Buzato, (2006; 2007 and 2010); Braga (2009) Braga
and Vóvio (2015); Coscarelli (2016), Kenski (1997); Ribeiro (2013) Rojo e Moura (2019). Assuming that
continuing teacher education is a powerful tool when dialoguing with the needs and urgencies of the teaching
and learning process, when addressing different perspectives on digital literacy, it is expected to perceive
continuing teacher education as a tool capable of dialoguing with needs and students’ urgencies beyond the
school, which take into account the interests of these subjects from digital literacy.

Keywords: Discourse. Language. Technology. Literacy
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INTRODUÇÃO
O contexto da pandemia colocou o processo de ensino aprendizagem em terrenos de muitos conflitos
e acirrou a discussão sobre a formação continuada de docente em relação aos usos de tecnologias digitais no
que diz respeito à própria ação pedagógica, reforçando a necessidade de repensar as novas tecnologias além
de práticas sociais, tornando-as componentes fundamentais de sua formação inicial e continuada que visem
intervir no ensino, na escola, e agora fora da escola.
O letramento digital tem ocupado os especialistas em educação, sobretudo em ensino da linguagem,
há algum tempo. Isso porque, com o advento das novas tecnologias, processos como ler, produzir textos
ganharam uma nova reconfiguração. E escola por ser uma das principais agência em que se congrega diversos
conhecimentos, não pode ficar alheia a essa conjuntura que se instala na vida de professores e alunos.
O tema em tela já fora debatido em outros momentos, com diferentes enfoques e perspectivas. Todavia,
no cenário atual, o tema retomou com importância e potencial para rediscuti-lo no panorama da formação
continuada quando o ensino passou do presencial ao remoto expondo as vísceras de um sistema caótico e carente
de investimento, tanto físico, falta de equipamentos, quanto digital, falta uma conexão de qualidade. Nesse
sentido letramento digital, atrelado à formação continuada tende tornar o aprendizado remoto, a distância ou
presencial, mais exequível e viável que atenda a um número maior de alunos, e que seja, de fato democrático.
Com a inserção das novas tecnologias no ambiente escolar, houve uma necessidade de realinhar as
relações destas ferramentas com as práticas pedagógicas, a fim de potencializar as práticas docentes fazendo
com que atores envolvidos ganhassem voz e participassem cada vez mais das atividades pedagógicas do
espaço escolar. Com esse cenário favorável ao diálogo entre escola e novas tecnologias, esperava-se que os
sujeitos ganhassem certos protagonismos que se manifestassem de forma a ultrapassar os muros das escolas e
alcançassem formas significativas nas vivências sociais além da escola.
Em tempos de pandemia, usar as tecnologias e a informática como recurso de ensino-aprendizagem
ganharam formas e metodologias muito variadas. Embora grandes empresas tenham feitos parcerias com
as principais secretaria de educação no sentido de fornecer dados, ou conexão, tais ações resultam-se
ineficiente para boa parte dos alunos e professores acessarem aos conteúdo e interagissem em um ambiente
de aprendizagem2. É nesse contexto que o termos letramento digital retornou como uma realidade presente no
dia a dia do ensino remoto.
Essa situação colocou ao mesmo lado professores e alunos com as mesmas necessidades e dificuldades.
Percebeu-se que Escolas bem equipadas agora não têm muita vantagens, pois estamos cerceados de acessá-las.
Esses cenários inusitados colocaram em evidência realidades extremamente distintas que agora se aproximam
e nos faz termos um olhar mais acurado na volta às aulas de forma presencial no sentido de que nossos alunos
e professores possam prosseguir aprendendo colaborativamente.
Feitas essas considerações iniciais, colocaremos em evidências o que se define como letramento
digital, sob diferentes perspectivas, sobretudo em relação às questões de pandemia. Para fundamentar este
artigo, tem-se por pressuposto teórico a perspectiva de concepção de letramento digital trazidos por Coscarelli
2
Não estou me referindo ao AVA ambiente virtual de aprendizagem, mas sim a qualquer um tipo
WhatsApp, facebook, ou qualquer outra plataforma usada como interação entre professor e aluno na pandemia.
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(2005) e Ribeiro (2013), Além dos teóricos, apresentam se as reflexões de Braga e Vóvio (2015), Gavin
Dudeney, Nick Hockly e Mark Pegrum (2016), e Marcelo Buzato (2006;2007;2010).
Este artigo tem por objetivo geral discutir debater a formação continuada a partir das vivências com a
tecnologia digital, mídias e linguagens, bem como dos conceitos de letramento digital no contexto da pandemia
e sua relação com o ensino remoto. E como específico discutir como se dá a relação professor alunos frentes
aos desafios que se colocou na emergência de ofertar oportunidades educacionais de modo remoto durante
a pandemia; também apontar caminhos que dialoguem com as formações continuadas de professor. Além
disso, busca-se examinar, a partir da interatividade oferecidas pelas ferramentas digitais, quais possibilidades
favorecem a prática docente, configurando o letramento digital.
Diante desses objetivos, partimos das seguintes indagações: Em que medida a formação continuada, a
partir das vivências com a tecnologia digital, favorece a prática docentes em tempos de pandemia?
Pretende-se responder a esta questão por meio de revisão bibliográfica de caráter exploratório, conforme
Gil, (1991, 2002), selecionou-se um conjunto de autores e artigos que, segundo abordagens, tematizassem os
letramentos digitais como elemento fundamental na formação docente na atualidade.

REVISÃO DA LITERATURA

Visando um recorte do tema em analise, recorremos, a partir da coleta de dados no Catálogo de Teses
e Dissertações (CT&D) da CAPES, ao estado da arte das pesquisas sobre o uso de tecnologia, linguagem e
comunicação, em particular: letramento digital do professor e a interface com as novas tecnologias digitais:
um diálogo possível em formação continuada
Para a coleta de dados no CT&D que se deu no mês de maio de 2020, mediante a busca pelo termo
letramento digital, formação de professor e tecnologias (entre aspas para que a plataforma não procurasse por
palavras soltas), dos quais, quatro, listamos a seguir:
Freitas (2010) em seu artigo traz duas concepção de letramentos bem interessantes, baseada em outros
autores, Sousa (2007). Naquele artigo, distingue -se letramento digital em dois tipos: restritos e amplos (Sousa,
2007 apud Freitas, 2010, p 337). A respeito Freitas, fala da concepção restrita, comentando que se trata como
sendo daquela que não leva em consideração o contexto cultural, histórico, ou seja, apenas os usos meramente
instrumentais que servem apenas para acessar e, usar as tecnologias. Sobre a visão ampla, Freitas comenta que
pode se definir o letramento digital como aquele que ultrapassa o seu uso ordinário e corriqueiro, mas sim seu
uso social em vários contextos em que são mediatizados pelas tecnologias.
Buzato (2007) traz outra concepção. Para ele letramentos digitais são “redes complexas de letramentos
(práticas sociais) que se apoiam, se entrelaçam, se contestam, se modificam mútua e continuamente, em virtude
e/ou por influências das TICs” (BUZATO, 2007, p. 168). Percebemos que Buzato não opta por uma concepção
mais quantitativa do letramento digital, O enfoque para o autor recai justamente no letramento como interação
social, ou seja. Uma prática social.
Kenski (1997), citando vários autores, nos diz que a linguagem é umas das tecnologias mais antigas,
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pois por meio dela se estabelecem diálogos, ou seja, a comunicação e a interação entre os sujeitos. Para autora,
“linguagem, com toda a sua complexidade, é uma criação artificial em que se encontra o projeto tecnológico
de estruturação da fala significativa com o próprio projeto biológico de evolução humana” (KENSKI, 1997,
p.61).
O uso da tecnologia, em qualquer circunstância, é objeto de reflexão no sentido de analisar a
procedência, os benefícios e malefícios que as plataformas digitais oferecem. Quando trazido para o ensinoaprendizagem essas reflexões têm que ser redobradas. Aplicativos, sites, softwares são alguns dos recursos
digitais disponíveis para que se desenvolvam as atividades em sala de aula ou extraclasse, levando o aluno à
construção do conhecimento de forma autônoma.
Por meio delas, é possível proporcionar ao aluno a habilidade de filtrar e cruzar informações, verificar a
fonte; compreender as mudanças tecnológicas que afetam a segurança, as maneiras de proteção à privacidade,
identificar caminhos para reportar possíveis suspeitas, entre outros aspectos é substancial à segurança na web.
Coscarrelli nos chama a atenção a esse aspecto:
Navegar não é um processo trivial. Navegar requer dos leitores algumas habilidades diferentes daquelas
exigidas na leitura do impressa para encontrar, eficientemente, as informações adequadas. Essa
competência complexa a que chamamos navegação e provavelmente responsável por grande parte das
diferenças que encontramos na pesquisa de leitura “tradicional” (do impressa) em comparação com a
leitura online (COSCARELLI, 2016, p. 68)

Essas considerações revelam a grande necessidade de desenvolver uma aula na perspectiva da interação
digital, antes e durante e após a pandemia, que proporcionem ao estudante um cenário que possibilite agregar
alunos e professores num compromisso comum. Esses estudos nos permitam questionar qual nosso lugar
na sociedade, como sujeito consumidor e produtor do conhecimento. Para tanto, é indispensável aprimorar
habilidades e competências na formação do professor e dos alunos para que julguem de forma critica as
informações, as variedades possíveis, disponíveis na web ou outras plataformas digitais.

LETRAMENTO E LETRAMENTO DIGITAL: DIFERENTES PERPECTIVAS

Como se sabe, o conceito de letramento carrega, além do adjetivo, uma multiplicidade de novos
conceitos. Dai falar de letramentos múltiplos3. Não há consenso entre os autores a respeito desses qualitativos,
porem outros4 dizem que é necessário, pois como a vida é dinâmica, e não damos conta de tudo, é mais que
pertinente qualitativo depois de letramento. O adjetivo posposto ao termo letramento tem sido objeto de
reflexões bastantes profícuas de acordo com o interesse em estudo.
Nesse contexto, traremos para o debate autores Buzato (2006; 2007); Ribeiro (2009); Cascarelli e
Ribeiro (2005); Gavin Dudeney, Nick Hockly e Mark Pegrum ( 2016) entre outros. A começar por Soares
3
ROJO, Roxane. Letramentos múltiplos, escola e inclusão social. São Paulo: Parábola
4
Carla Coscarreli defende a multiplicidade do qualitativo depois do letramento; para ela ninguém é
‘bom em tudo ‘e para isso temos que nos aperfeiçoar cada vez mais, e para isso há a necessidade dos qualitativo depois de letramento por pressupor uma integração social do letramento. Dai letramento acadêmico, social,
digital etc.
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(2002) a quem define letramento digital por uma apropriação da tecnologia, o que, segundo ela, vai ser diferente
do letramento tradicional que está diretamente relacionado à leitura do papel impresso.
Ribeiro (2009) concorda com os conceitos de Soares no sentido de que a letramentos carrega em si
diversos adjetivos, e cabe ao contexto sabermos qual usarmos. Ribeiro faz um recuo ao conceito de letramento,
para então definir o que seria letramento digital e a acaba por forma que tal termo é deveras difuso, ou seja,
letramento digital apresenta uma gama de possibilidades de acordo com o uso subjetivo, ou seja, de acordo
com a necessidade real de cada um. Em 2005, Ribeiro e Coscarelli assim definiram o que é letramento digital:
“[...] o letramento digital é o nome que damos, então, à ampliação do leque de possibilidades de contato com
a leitura e a escrita também em ambiente digital”. (COSCARELLI E RIBEIRO, 2005, p. 09).
Para Coscarelli (2005) e Ribeiro (2016), Letramento digital diz respeito às práticas sociais de leitura
e produção de textos em ambientes digitais, por computador ou por dispositivos móveis, tais como celulares
e tablets, em plataformas como e-mails, redes sociais. Para as autoras, o letramento digital é a capacidade de
interação do sujeito com o mundo moderno mediado pelas plataformas digitais que se renovam constantemente
de proliferação dos conhecimentos historicamente construídos
Frente às concepções de letramento digitais, os autores Gavin Dudeney, Nick Hockly e Mark Pegrum
( 2016) se posicionam: “Os letramentos digitais é o que sugerimos, estão vinculados a ambos os imperativos:
São habilidades essenciais que nossos alunos precisam adquirir pra sua plena participação no mundo além da
sala de aula, mas também para enriquecer sai aprendizagem dentro da sala de aula” ( DUDENEY,2016, p. 20)
Os autores ainda colocam os Letramento digitais como as “habilidade individuais e sociais necessários para
interpretar, administrar, compartilhar e criar sentido eficaz no âmbito crescente dos canais de comunicação
digital “ ( DUDENEY,2016, p. 17)
Nesse sentido, linguagem e letramento estão fortemente aglutinados um com o outro: por uma
parte porque a verdadeira noção de letramento digital se baseia nas multiplicidades de linguagem que as
tecnologias proporcionam; por outro porque todos os letramentos se conectam com a interação em sentido
bastante variado, ou seja por linguagens nos canais frequentemente complementares. Dessa forma, língua e os
letramentos digitais são pertinentes em âmbitos variados de ensino e aprendizagem
Pensar letramentos digitais é trazer para o debate, pelo menos, duas concepções de letramentos,
o autônomo e o ideológico5 , porque esses conceitos vão direcionar a relação professor alunos de forma
impactante , o que vai colocar em lados antagônicos , e por que não, distintos, qual o papel das TICs para a
formação dos professores.
O conhecimento pressupõe a conservação e a transformação de uma realidade mediado pelas linguagens,
e os usos que fazemos dela, sempre de maneira crítica. Seja num poema, uma campanha eleitoral, ou uma peça
publicitária. A língua enuncia, portanto ela denúncia. Logo, a reflexão sobre a utilização das novas tecnologias
digitais nos coloca num lugar privilegiado cercado de várias linguagens, e cabe à interação escolar, explorando
este universo tecnológico, como parte integrante da ferramenta pedagógica, inserir essas linguagens no ensino
e aprendizagem deve de forma constante e sistemática. Ferramentas em todos seus contextos e afirmações e
possibilidades, e potencialidade, nas palavras de Braga e Vóvio
5
Street (1995) considera o letramento sob dois enfoques: o autônomo e o ideológico, sendo que o primeiro se refere, basicamente, às habilidades individuais do sujeito, e o último às práticas sociais que envolvem leitura e escrita em geral.
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“O movimento de software livre indicou que o acesso técnico ao conhecimento técnico por todos os
setores da comunidade técnica pode ser uma forma de distribuição do conhecimento mais democrática
e viável, e também pode gerar avanços no conhecimento de forma mais rápida”(BRAGA e VÓVIO,
2015, p. 61).

Nesse sentido, umas das maneiras de inserir e praticar os letramentos digitais, principalmente em
tempos em que os aparatos tecnológicos estão nas escolas, ou seja, fora dos alcances de professores e alunos,
é propor condições de acesso e manejo dos equipamentos e softwares disponíveis. E em muitos casos, esses
direcionamentos estão acontecendo. Dessa forma, é impossível falar em letramentos digitais sem distribuir
igualitariamente as formas de acesso a eles. Acesso, aos equipamentos e às conexões com a internet de forma
ampla e democrática. Acesso igualitário como direito a todos, o que pressupõe, acesso à educação
Braga e Vóvio (2015) apontam que, desde antiguidade, o acesso e uso da tecnologia das escritas sempre
foram privilégio das camadas mais favorecidas. As autoras apontam que “A escrita sempre foi e ainda é uma
tecnologia cara: seu processo de reprodução e distribuição é oneroso, o que explica por que durante século ela
tenha ainda uma circulação e usos restritos à elite econômica de diferentes países” (BRAGA e VÓVIO, 2015,
p. 46). Ora, sabemos que os primeiros contatos que as crianças têm com a escrita, pelo menos a maioria, é na
escola, mas isso não faz delas letrados. Sabemos que letramento e alfabetização seguem caminhos e conceitos
diferentes, embora eles possam ser feitos simultaneamente. Porém, é historicamente postulado que “a escrita
é [ainda] o arame farpado do poder” (GNERRE, 1995, apud BRAGA; E VOVIO, 2015, p, 49).
Maurizio Gnerre (1995) questiona a relação que alguns estudos estabeleciam entre alfabetização
e desenvolvimento de capacidades cognitivas mais complexas ou o uso da comunicação escrita como um
parâmetro para distinguir as “as sociedades primitivas” das sociedades “modernas e industrializadas”.

“Uma perspectiva mais crítica, porém, compararia a difusão a nível mundial da escrita e da educação
básica, durante as duas últimas décadas, a uma “liquidação” de tecnologias obsoleta a países do
“Terceiro Mundo “, época em que tecnologias muito mais poderosas e eficientes estão ao alcance dos
países tecnologicamente avançados”. (BRAGA E VOVIO 2015, p. 49, apud GNERRE, 1985, p. 30).

No momento atual, marcado pelos avanços tecnológicos das TDICs, somos levados a refletir sobre
como pessoas jovens e adultas não ou pouco escolarizadas estariam posicionadas em sociedades crescentemente
centrada na escrita, hierarquizada e desigual, como a nossa, nas quais o acesso a essas tecnologias se expande
gradativamente. Sabemos que ainda enfrentamos um cenário educacional complexo, com maus resultados
de aprendizagem na escolarização básica, manutenção de um número elevado de analfabetos e analfabetos
funcionais e de baixas taxas de escolarização. Isso explicaria uma mirada pessimista ante as possibilidades de
participação de uma ampla parcela de pessoas em práticas de um letramento digital.
O paralelo que as autoras fazem entre a escrita proposto por Gnerre ( 1985) e os avanços das TDICs,
colocam em evidência, diante de todo um contexto de retrocesso, o descaso, falta de oportunidade, distribuição
desguaritarias dos bens de consumo, e acesso aos bens culturais, mais uma disparidade: a participação dessa
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camada da população nas práticas e uso dos letramentos digitais. Buzato (2006) faz apontamentos interessantes
a respeito da tecnologias como ferramenta de exclusão/inclusão. Para ele não basta “fetichizar as tecnologias,
defendê-las ou combatê-las” na tentativa de debater a inclusão digital. Para Buzato, o discurso é outro: temos
que entender as desigualdade de forma estrutural e buscar caminhos para resolver tanto os problemas da
alfabetização, quanto da inclusão digital.
Se por alfabetização entendemos o contato da criança com o código escrito, e letramento, a interação
que ela faz socialmente, então, podemos colocar os letramentos digitais nessa mesma seara do estudo, haja
vista que os letramentos digitais, como veremos mais adiante, surge como uma forma de interação social de
agir e manipular as multimodalidade de texto Rojo ( 2008) em que constamos “A grande vantagem trazida
pela internet foi justamente viabilizar conexões que quebram as barreiras do espaço e tempo “ (BRAGA e
VOVIO,2015, p. 55, )
Braga e Vóvio (2015) tratam do uso da linguagem na web2.0, sobretudo as linguagens mais
espontâneas. Essas manifestações desses certos gêneros marcam uma característica que a grande mídia
chamou de internetês. As autoras, embora divirjam em um ou outro ponto no que diz respeito ao euforismo
das TICs, concordam que, ao contrário que previam, a internet não acabou com as capacidade ler e escrever,
ao contrário, os usuários continuam fazendo uso da escrita e leitura, o que muda, são as diversidades de leitura.
Adiante as autoras argumentam: “a internet potencialmente oferece mais possibilidade de exposição e uso de
exposição de gêneros hegemônico do que aqueles que são oferecidos na educação escolar, para aprendizes que
de fato queiram e percebam o sentido político de apropriar -se dessas novas formas expressivas” (BRAGA E
VÓVIO, 2015, p. 57,)
As autoras ainda afirmam que, embora o uso das TICs no ambiente escolar, com as promessas de
ser um agente equalizador, e de fato ele o é. Acrescentam ainda que nenhuma tecnologia é boa ou ruim, o
uso que fazemos dela é que vai dar a devida importância em cenários e contextos diversos. A esse respeito,
e considerando os efeitos e os impactos das velhas e novas tecnologias, é que consideramos os letramentos
digitais como um recurso extremamente importante, capaz de conseguir dar respostas as questões sociais que
fogem ao senso comum. Nesse aspecto, Buzato (2006) nos convida a pensar os letramentos digitais “para
finalidades específicas, tanto em contextos socioculturais geograficamente e temporalmente limitados, quanto
naqueles construídos pela interação mediada eletronicamente”. (BUZATO, 2006, p. 16)
Os avanços das tecnologias, assim como a tecnologia da escrita, não podem ficar privados a uma
camada restrita de um lado, e de outra como promessa e arma de coerção e poder por parte do estado. É preciso
e urgente que as participação e uso dos novos letramentos digitais sejam expandidos. Seu uso meritocrático
deve dar lugar a uma nova agenda, a agenda democrática do acesso e uso e participação entre indivíduos, que
estabeleça vínculos, que encurtam as distancias físicas e espaciais possibilitando uma interação que conforme
Buzato (2007) rompam com fronteiras geográficas e culturais.
A internet, assim como a existência de comunidade virtuais centrada em interesse e construção de
conhecimento especifico abre na sociedade novos canais para aprendizagem coletiva, mas não necessariamente
exclui a necessidade de uma educação formal.”(...) é preciso reconhecer que as formas de comunicação e
construção do conhecimento mudaram e é necessários que a escola acompanhe essas mudanças” ( BRAGAE
VOVIO, 2015, p. 60,)
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LETRAMENTO E FORMAÇÃO: LIMITES E POSSIBILIDADES

A reflexão acerca dos letramentos digitais pressupõe o entendimento de conceitos e concepções sobre
a comunicação, a linguagem e a utilização das novas tecnologias, no contexto deste estudo, no meio educativo
e a sua interação e uso social que fazemos das ferramentas digitais, seja em âmbitos profissionais, em que
vão exigir do usuários uma postura mais formal, seja em âmbitos mais informais, cuja interação acontece,
entre outras, no nível do lazer. Contudo, o discurso de otimização do uso do recurso tecnológico precisa ser
considerado pelo em dois aspectos: o da equipaçao dos prédios públicos com recurso que propiciem uma
pesquisa, ensino, e a integração dos conteúdos ao repertorio tecnológicos, e também, da formação além da
escola, no sentido de fazer uma reflexão sobre como esse conhecimento é produzido e recepcionado fora das
estrutura de um prédio público, haja vista que ainda enfrentamos diversos problemas de ordem muito diversa
desde a baixa conectividade, ou mesmo ao acesso aos aparelhos eletrônicos. A esse respeito, sob a criticidade
que temos que ter em relação às tecnologias, Buzato aponta:

Se adotarmos de forma acrítica qualquer um desses discursos para pensar na problemática da tecnologia
na escola, estaremos certamente trabalhando contra a própria ideia de escola como lugar de inclusão: ou
deixaremos a cargo dos produtores de hardware e software a solução de nossos problemas, acreditando
que informatizando a escola estaremos promovendo inclusão social ou nos entrincheiraremos contra os
computadores na escola, acreditando estar protegendo os alunos da escalada nas desigualdades de poder
e de capital que as TIC facilitam (BUZATO, 2006, p.06)

Nesse aspecto, ficou provado que os problemas de inclusão, exclusão nos alcançaram de maneira
bem diferente. Haja vista que ficamos impedido de acessar a escola. Todavia, para que a problematização
deste artigo contenha relevância no contexto dos sujeitos envolvidos no processo de ensino aprendizagem,
faz-se necessários revisitar dados históricos a respeito das formações continuada que objetive um olhar
acurado à respeito do letramento do professor, em especial no momento de pandemia em que fomos expostos
a experiencias que não foram previamente agendadas.
Falar em letramento digital nas esferas escolares, pressupõe colocar em evidencias algumas proposições
que nos servirão de bases na discussão deste ensaio, tais como verificar como ele são tratados nos documentos
formativos, e como esses conceitos são recepcionados nas escolas. Como a democratização do acesso e
permanência nas escolas estão consubstanciadas em vários documentos oficiais, conforme a BNCC:
Não se trata de deixar de privilegiar o escrito/impresso nem de deixar de considerar gêneros e práticas
consagrados pela escola, tais como notícia, reportagem, entrevista, artigo de opinião, charge, tirinha,
crônica, conto, verbete de enciclopédia, artigo de divulgação científica etc., próprios do letramento
da letra e do impresso, mas de contemplar também os novos letramentos, essencialmente digitais.
(BRASIL, 2018, p.67)

Para ficar neste documento, podemos perceber que visa a preocupação quanto uso do acesso, tanto
no letramento institucional, quanto no letramento digital, e que saiba como fazer uso crítico das ferramentas
digitais. A Base Nacional Comum Curricular (2018) trouxe como base princípio em uma das dez competências:
“Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa,
reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar
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informações”. Trabalhadas em habilidades que analisa o fenômeno da disseminação de notícias falsas nas
redes sociais e desenvolver estratégias para reconhecê-las, a partir da verificação/avaliação do veículo, fonte,
data e local da publicação.
Há de considerar também que ouve uma pressuposição presentes nos documentos oficiais de que as
horas nas escolas serviria para qualidade da educação, logo mais tempo, mais qualidade. Essa concepção
quantitativa bem sabemos não é garantia de qualidade. E agora, no ensino remoto, essas discrepância ficou
ainda mais evidente. Nem todos acessam com a mesma quantidade nem com a mesma qualidade. A dualidade
das tecnologias usadas nas escolas foi suplantada abruptamente pelas novas tecnologias, deixando um vácuo
enorme ainda mais nas diferenças sociais. Marcelo Buzato, a respeito das tecnologias, antigas ou novas traz
as seguistes considerações
Mas, ao longo do tempo e do espaço, esse conjunto de tecnologias vai sendo incorporado à prática
social e ganhando diferentes funções e significados que, eventualmente, viram critérios de definição
do que é moderno, antigo, civilizado, selvagem, culto, popular, racional, irracional, desenvolvido
ou subdesenvolvido. É por conta dessa culturalização e sociologização das máquinas e dos avanços
científicos que as apoiam que toda tecnologia está cercada de formas de exclusão e de inclusão: a
escrita inaugurou o analfabetismo como um problema, mas também trouxe formas de democratizar e
massificar o conhecimento (BUZATO, 2006, p. 30)

Avançamos no tempo e percebemos que a qualidade agora não está mais atrelada ao tempo na escola,
mas sim tempo que a criança passa junto ao equipamento tecnológico. Nesse contexto, a escola não teve
tempo de se adaptar ao que foi exposto. Mas cabe a ela, agora, se adaptar gradativamente a essas enormes
transformações nos modos de agir, pensar e fazer resultados a partir dessas novas demandas.
As grandes transformações e avanços tecnológicos da atualidade impôs novos ritmos e dimensões à
tarefa de ensinar e aprender. Deste modo faz -se necessário o permanente estado de aprendizagem e adaptação
ao novo. Pois compreendemos e representamos o tempo e o espaço à nossa volta, sejam as tecnologias mais
antigas ou as atuais, ou seja, mais do que nunca, é urgente repensar o ensino além d escola. O impacto social
das tecnologias digitais a serviço da comunicação e informação, possibilitaram uma maior interatividade e
formas mais atendas com a aprendizagem escolar, de maneira que esse aprendizado não ser desprezado depois
que a pandemia passar. E essa ideia, de mesclar o presencial/ virtual, casa/escola, Buzato já imaginava em
2006:

Penso, então, que uma noção mais adequada da relação sociedade-tecnologia, especialmente em relação
à Educação, deve tomar como pressuposto que a tecnologia, a exemplo da linguagem, tanto molda
e organiza relações (como as que há entre professores, autores e alunos) como é, ao mesmo tempo,
moldada e organizada por essas mesmas forças (quando alunos, autores e professores, através de seus
usos modificam a linguagem( BUZATO, 2006, p. 15)

A tecnologia atua na multiplicidade que tem a linguagem de ser. Ela pode caminhar simultaneamente
por muitos caminhos do que conscientemente percebemos e de encontrar dentro de nós uma repercussão em
imagens básicas, centrais, simbólicas, arquetípicas, com as quais nos identificamos ou que se relacionamos
historicamente de alguma forma.
Os meios de comunicação desenvolvem formas sofisticadas multidimensional de interação sensorial,
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emocional e racional, ocupado uma simultaneidade de lugares, a linguagens e mensagens agora não respeita
mais seu turno bem demarcado, seu enunciador pode se locomover de um lado a outro com a mesma velocidade
em que os acontecimentos vão surgindo recriando a interação com o público.
Aquela linguagem em que se configurava apenas nas escolas tendo o professor como agente principal
dos conteúdos, uma deu lugar a uma comunicação poderosa, como nunca tivemos em que o acesso aos conteúdo
é agora instantâneo em vários locais. Um conceito hibridizado de se trabalhar na nova era do conhecimento.
Buzato discorre a respeito das novas linguagens nas práticas escolares, e o professor como agenciador dessas
ferramentas:

A necessidade que esse professor tem e terá de conhecer, valorizar e compatibilizar as práticas,
linguagens, conteúdos e ferramentas que os alunos trazem para a escola quando chegam do seu
quotidiano on-line e off-line, o que, muitas vezes não decorre simplesmente das diferenças de idade
entre professores e alunos, mas do tipo de prática de escrita e leitura que caracteriza o cotidiano desses
dois grupos sociais ( BUZATO,2006,p. 15)

Essas novas tecnologias digitais, aliada aos suportes físicos permitiram adentrar numa realidade virtual
tomando esse processo de simulação muito mais exacerbado, explorando-o até limites inimagináveis.
Os aparatos tecnológicos tais como computador, sala de informática, deram a escola um novo status:
o de integrada ao século XXI, ou seja, o da revolução tecnológica. Haja vista que a revolução tecnológica das
últimas décadas modificou profundamente quase todas as práticas humanas. Hoje, é difícil encontrar algum
setor de atividade que não tenha sido tocado pelas novas tecnologias da comunicação e informação.
Atividades como montar cartazes, criar um rádio digital para transmitir os recados do grêmio estudantil.
Fazer os alunos enveredar-se em uma campanha social pelas redes sociais, ou um engajamento para coletar
de assinaturas, são algumas das atividades desenvolvidas pelas escolas que podem engajar os alunos a partir
de sua interação com as tecnologias aplicada à escola. (está fora das perspectivas de letramento, se for uma
introdução do assunto ficou muito extenso).
Reiteramos que a ideologização das tecnologias, sem um olhar para as camadas mais pobres, sem
investimento consistente nas infraestrutura, como material pedagógicos apropriados, mais exclui do que
aproxima. Esperamos que a conectividade sirva de aproximação, proponham uma interação professor /aluno/
aluno/aluno, escola/escola/ escola/mundo, e a partir desses pontos encarar os limites e possibilidades que a
tecnologia podem oferecer como propostas pedagógicas. Assim, observar como elas são recepcionados pela
comunidade escolar, dentro e fora, são algum dos pontos que esse ensaio permitiu discutir.

CONCLUSÃO

Este artigo buscou apontar a relevância acercas dos estudos sobre comunicações e linguagem e sua
interação com a tecnologia, especificamente no que tange a formação do professor no contexto atual. A fim
de que se possa apropriar dessa ferramenta e por meio dela, fazer a diferença na sala de aula e além dela na
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inserção do letramento digital de maneira crítica, considerando as especificidade de cada aluno, sua conjuntura.
Julgamos que o entendimento acerca das realidades em que os sujeitos, professor e aluno, estão inserido,
possam contribuir positivamente para uma prática pedagógica, sobretudo reflexiva considerando o lugar mais
privilegiado de quem fala ou atua. Foi objeto desse artigo também a reflexão de agir criticamente sobre a nova
possibilidade que se avizinha, e que essa criticidade possa reverter em conhecimento para facilitar e ver o
mundo sobre outra ótica. Queremos concluir estas reflexões, com o pensamento do início deste trabalho: buscar
o conhecimento, continuar a formação, refletir sobre a tecnologia, aliada ao equipamento de informática é de
grande auxilio para aquisição e facilitação da interação e comunicação e consequentemente uma ferramenta
para transmitir as informações acumuladas e fazer com que cada aluno possa construir seu conhecimento na
escola e fora dela, tendo o professor como mediador. Desse modo, concluímos que letramento digital é deveras
uma prática dos usos das tecnologias e das novas tecnologias em vários contextos. Dessa forma, o letramento
digital impactar a vida do sujeito em vários momentos em que ele é convidado a interagir em sociedade. Nesse
sentido é preciso coincidir três conceitos: competência digital, interatividade com as máquinas e diferentes
perspectivas sobre o letramento digital.
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Desde
Buenos
Aires
araceli otamendi

EL MUSEO MARÍTIMO Y DEL PRESIDIO DE USHUAIA
Araceli Otamendi

Conocer la ciudad de Ushuaia es una experiencia fascinante. Con sus atractivos naturales e históricos culturales
congrega a miles de viajeros que llegan diariamente, hasta ahí desde distintos lugares del mundo.
La ciudad, entre el mar y la montaña, ofrece singulares atractivos y una diversidad de experiencias. Lo primero
que llama la atención al caminar son las calles empinadas, los colores de las casas y negocios, la cantidad de
flores que aparecen en los jardines.
La ciudad de Ushuaia, capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, cuenta
con el Puerto más austral del país, y una serie de atractivos turísticos y culturales. Es la única terminal portuaria
de Tierra del Fuego y por ahí transita el 7,2% de la oferta de cruceros a nivel mundial.
Entre los atractivos turísticos y culturales se encuentran el Glaciar Martial,el Paseo Centenario, el Paseo de
las Artes, Paseo de los Pioneros Antárticosy la Pista de esquí de fondo Francisco Jerman. Se pueden realizar
paseos en cruceros y en veleros para navegar por el canal Beagle, conocer el Parque Nacional Tierra del
Fuego, ir al Circuito de los Lagos, hacer caminatas con guías. También se puede practicar golf, buceo y hacer
sobrevuelos en avionetas y helicóptero.
Dentro de la ciudad hay varios museos y sitios históricos para conocer queincluyen muestras de arte.
Uno de los museos más notables es el Museo Marítimo de Ushuaia que incluye el Museo del Presidio, el
Museo Antártico y el Museo de Arte Marino. El Museo Marítimo de Ushuaia es el Primer Museo en Sud
América en obtener la certificación ISO 9001-2008 Excelencia en atención al visitante y mejora continua.
En el actual Museo Marítimo de Ushuaia funciona hoy el Museo del Presidio, ex Presidio de Ushuaia, abierto
al público, Al visitarlo uno se encuentra con diversas celdas que alojaron a delincuentes como el “Petiso
orejudo” y personajes famosos confinados políticos que estuvieron alojados fuera del penal, en una casa cerca
de la Gobernación, como el escritor Ricardo Rojas, por oponerse a un golpe de estado. También se encuentra
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en una celda la figura del anarquista Simón Radowtsky.
Historias tan disímiles conviven en ese lugar histórico que depara también algunas sorpresas, como encontrarse
con una celda ambientada con un retrato hecho al estilo pop de Carlos Gardel y una curiosa explicación
colgada en la pared.
El museo se puede recorrer en una visita guiada, si uno decide hacerla.
También, a través de una abertura se puede contemplar cómo era la cárcel a ntiguamente, sin ninguna pintura
o ambientación, como las celdas que están abiertas al público.
Sitio web:
https://museomaritimo.com/es/museo-del-presidio-de-ushuaia
© Araceli Otamendi

El anarquista Simón Radowtsky
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Figura de el petiso orejudo

Figura de Ricardo Rojas
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Figura de un guardia

Las antiguas celdas
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Contos
&
Pontos

Bernardete bielinski

A QUARTA ROSA
Bernardete de Lurdes Bielinski

O dia amanheceu radiante, com sua luz e seu calor entrando por minha janela. Agradeci a Deus por ter velado
meu sono e agradeci ao meu amor por ter adentrado meus sonhos. Quem sabe agora poderemos andar juntos
pelas veredas que se apresentam a nós dois. Olharemos a beleza da criação divina, na qual as flores ladeiam
as beiradas e os animais já acordados nos saúdam com sua presença. Veremos o céu e o vento empurrando
as nuvens para que elas não escondam o sol que nos aquece. Falaremos de nossas amenidades e também, por
que não, de nossas dificuldades. Um consolará o outro e, sempre de mãos dadas, veremos ao longe o fim do
caminho, que nos apontará uma nova noite, para estarmos juntos no mesmo sonho.
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BRINCANDO COM
AS LETRAS
AILEZZ SILVA

ROTEIRO DE UM DIA
O dia sonhava nos braços da noite
No alvorecer
Abre os olhos cansado, de sonhar com vidas sofridas

Mas logo ri aliviado
ao ouvir cantos dos pássaros
saudando a vida!

Ri mais, ao ver a cidade acordar
Corpos a se espreguiçar
Casais se amando
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O sol colorindo as nuvens.
A beleza das flores de todas as cores
a granjear orvalhos cristalinos.

No correr das horas, também chora...
de ser testemunha de vidas sofridas

Cansado...

Adormece nos braços da noite...
Pedindo ao universo
Um alvorecer de esperança
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Astrolabio

Márcia Batista Ramos
BORGES, PENSÉ QUE TE SOÑABA
Marcia Batista Ramos

Anoche, yo no sabía si dormía y soñaba o si realmente uno de los más brillantes y polémicos escritores de
América del Sur, Borges, estaba allí con su bastón y sus ojos ciegos, observándome con los ojos del alma,
como solía hacer cuando estaba en un parque soleado o en un salón previo una conferencia.
Pensé en las herencias de familia: en relación a la población mundial son raras las personas que heredan un
millón de dólares de su familia, la mayoría no hereda ni un ropero usado, por el contrario, heredan la facilidad
de engordar o alguna tendencia al sufrimiento y lo más de las veces, un gen que marca la diferencia en la
existencia, como fue la ceguera en el caso de Borges. Primero su bisabuelo, después su abuela, luego su padre
y finalmente Jorge Luis. Sí, el escritor fundamental de la literatura en la lengua española del siglo XX, al
mismo que le fue negado el Nobel de literatura, su cuerpo fue privado del sentido de la vista en los últimos
29 años de su vida en la tierra.
Como si escuchara mis pensamientos, Borges contestó con cierto titubeo: -Recuerdo a “mi padre y mi abuela,
que murieron ciegos; ciegos, sonrientes y valerosos, como yo también espero morir. Se heredan muchas
cosas (la ceguera, por ejemplo), pero no se hereda el valor. Sé que fueron valientes”. En mi historia clínica,
registran ocho cirugías dolorosas, como bien lo sabes, ya experimentaste una, pero, en mi caso, sin resultados.
No fue posible salvar la visión, fue un trago amargo te lo confieso, empero no quise claudicar a lo mío,
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seguí escribiendo porque la fuente creativa es más interna… Todo es más interno… Hasta el hecho de ver el
mundo… Veo todo, de otra manera, solamente que no hay muchos detalles o colores…
Hizo una pausa y con la voz un poco embargada siguió hablando: - Cuando era niño me gustaba observar los
colores de todo lo que me rodeaba, en especial de los pájaros y de las plantas. Pasaba largas horas en el patio
junto al aljibe observando el pequeño mundo a mi alrededor. Pero poco a poco los colores fueron nublándose,
ya tendría mis nueve años y me llevaron al oculista y regresé con unos lentes pesados, gruesos como de fondo
de botella… Todo cambió, ya no podía participar de los juegos torpes, con los niños torpes de mi época, ni de
las grescas callejeras, tenía que cuidar mis lentes… ¡Ah! Yo tuve que dejar de ser un niño torpe y tornarme
formalito… Recibí nuevas instrucciones para seguir viviendo y según crecía me enteraba que la lista era
grande, muchas cosas que no haría como ir al cuartel, por ejemplo; tú sabes… Después, los colores fueron
abandonándome progresivamente y las formas también: en los últimos tiempos, antes de la noche oscura, pude
descifrar el verde y el azul. En cambio, el amarillo me fue fiel… El blanco desapareció o se confundió con el
gris. En cuanto al rojo, ha desaparecido del todo, junto con el negro, por eso escribí: “Nadie rebaje a lágrima
o reproche/ esta declaración de la maestría/ de Dios, que con magnífica ironía/ me dio a la vez los libros y la
noche”1.
Sus palabras me llegaron como una punzada en el alma, seguramente porque imaginé al niño juguetón que
tuvo que frenarse y adaptarse a las circunstancias y dejar de trepar en los arboles y hacer cosas de niño.
Seguramente, por eso se sumergió en los libros y descubrió otros mundos, mientras el problema de la vista
se agravó. Me hubiese gustado ayudarlo, mínimamente leerle Joyce o prepararle alguna comida, empero,
me percato, que vivimos en planetas diferentes, apenas conectados por la nebulosa de la literatura que, no
necesariamente, es retroalimentada; ya que yo navegaré en sus versos miles de veces, como quien navega,
regularmente, río arriba, río abajo y nunca llega al puerto donde los niños descalzos juegan con pelota con sus
camisas blancas abiertas en el pecho; y él, lector eximio, a quien siempre lo atrajeron las obras que abarcan un
mundo como las de Dante, Shakespeare, Tomás de Aquino, Aristóteles, jamás se enterará que escribo textos
cortos, para un mundo líquido que vive apresurado y cada vez más, aprecia menos la lectura.
Con certeza, él percibió mi desolación y dijo: - Un escritor ciego, “o todo hombre, debe pensar que cuanto le
ocurre es un instrumento; todas las cosas le han sido dadas para un fin y esto tiene que ser más fuerte en el caso
de un artista. Todo lo que le pasa, incluso las humillaciones, los bochornos, las desventuras, todo eso le ha sido
dado como arcilla, como material para su arte, tiene que aprovecharlo”2, créame, me hubiese gustado recibir,
alguna vez por lo menos, tus mimos: una lectura en una tarde de lluvia, una taza de té con gotas de limón frente
al hogar… Pero yo viví casi un siglo y el destino no nos permitió encontrarnos. Entonces, vine hoy…
Dijo eso y se dirigió al espejo, tan pronto se acercó empezó a hablar:
- “No sé cuál es la cara que me mira\cuando miro la cara del espejo; \no sé qué anciano acecha en su reflejo\
con silenciosa y ya cansada ira.\Lento en mi sombra, con la mano exploro\mis invisibles rasgos. Un destello\
me alcanza. He vislumbrado tu cabello \que es de ceniza o es aún de oro. \repito que he perdido solamente la
vana superficie de las cosas.\ El consuelo es de Milton y es valiente, \Pero pienso en las letras y en las rosas.
Pienso que si pudiera ver mi cara \sabría quién soy en esta tarde rara.”3
Me quedé impresionada, mirándolo detenidamente, en un lapsus, dormí profundamente. Cuando desperté,
Borges seguía allí…
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Notas
1 Jorge Luis Borges: Poema de los dones; El hacedor (1960).

2 Jorge Luis Borges: Siete noches; donde se recogen las conferencias que pronunció en 1977 en el Teatro Coliseo de Buenos
Aires (1977).

3 Jorge Luis Borges: Un Ciego; La rosa profunda (1975).
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RELÓGIO DE
PAREDE

Rosângela Trajano
Uma visão de Marshall Sahlins em relação ao
capitalismo x cultura
A cultura a meu ver jamais será homogênea. Ela pode até sofrer "mortes" em alguns aspectos,
mas perder-se completamente jamais. Os colonizadores seguem deixando os seus traços, mas
não conseguem acabar de uma vez as culturas de alguns povos.
A aculturação é uma verdade. Nós, antropólogos, precisamos ter cuidado com ela. O que
impede de acreditarmos que as culturas estão se perdendo ao longo das aproximações das
tribos e de alguns povos com os homens europeus e ocidentais. Pode ser que daqui há alguns
anos realmente se não mantermos os cuidados devidos essas culturas morram e sejam engolidas
pela cultura do homem branco que costuma invadir terras e chamar de suas.
Como dito no texto, um objeto que tem um determinado sentido e valor para nós pode não ter
para outros povos ou pode ser utilizado de outra forma.
O homem é um ser social e isso concordo plenamente. Toda sociedade constrói a sua cultura e
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a mantém viva enquanto um único homem nela existir.
As culturas indígenas não estão acabadas, mas ameaçadas pelas constantes invasões dos
homens brancos nas tribos levando os seus costumes e tradições para esses povos que lutam
para manterem vivos os ensinamentos dos seus ancestrais.
Está havendo sim um desenvolvimento das culturas indígenas e de outros povos que precisamos
estudar com cuidado, pois pode ser algo bom para esses povos como também pode ser algo
perigoso. Em contrapartida, podemos observar que é difícil frear esse desenvolvimento.
Acredito que os indígenas têm feito o que é certo juntamente com outros povos permitindo que
o desenvolvimento aconteça, mas ao mesmo tempo transformando e dando novos sentidos e
significados para os elementos da cultura do homem branco. Assim, eles conseguem fazer com
que um pedaço de papel para embalar pães tenha um novo conceito e significância.
A cultura de um povo é algo que deveria ser sagrado e conservado, mas não podemos impedir
que o progresso chegue até essas pessoas. Assim, ocorre o desenvolvimento da cultura e esse
pessimismo que a gente vê nascer nos antropólogos que indica estarmos nos aproximando
de uma cultura homogênea, onde agiremos e viveremos todos por igual perdendo o que nos
identifica dentro e fora das nossas "casas". Como poderemos ser encontrados? Continuaremos
sendo chamados de estranhos?
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Noosfera
ÍTALO DE MELO RAMALHO

UM CONVITE À LEITURA DE
OS EDITORIAIS E A ELEIÇÃO PRESIDENCIAL
DE 2018 NO BRASIL
Ítalo de Melo Ramalho
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Na coluna deste mês, estendo a vocês o convite para a leitura de meu livro Os editoriais e a eleição presidencial
de 2018, lançado pela criação Editora, na forma de e-book, gratuitamente disponível em https://editoracriacao.
com.br/os-editoriais-e-a-eleicao-presidencial-de-2018-no-brasil/.
Reproduzo alguns trechos da introdução, para que vocês conheçam um pouco do conteúdo, que, como o título
anuncia,
“Em dezembro de 2015, eu li um artigo do camaronês Achille Mbembe e fiquei profundamente impactado
com o vaticínio que saltava daquelas linhas. O prenúncio que Mbembe fez para o século XXI é de que o
jogo democrático liberal chegou ao seu fim e que estamos caminhando para um confronto entre a democracia
liberal e a democracia financeira. Segundo Mbembe, esse embate produzirá um aprofundamento de questões
como o racismo, ultranacionalismo, sexismo, rivalidades étnicas e religiosas, xenofobia, homofobia e outras
paixões mortais. O título do artigo é “A era do humanismo está terminando”.
Mbembe inaugura o seu artigo enumerando situações que pensávamos que estivessem sepultadas em arquivos
históricos, que apenas estariam dispostos a consultas quando, em momentos que suscitassem dúvidas, fosse
necessária uma investigação do passado nos registros catalográficos. No entanto, tal como sublinha Mbembe,
situações como o racismo, o ultranacionalismo, o sexismo, as intolerâncias étnicas e religiosas, as transfobias
e outros sentimentos, que nos constrangem e que implicam em disputas sócio-políticas e até mesmo bélicas,
ampliam os abismos do científico e tecnologicamente pleno século XXI.
Foi espantoso ler como, em um rápido período, o quanto da mesma política ainda se fazia presente no Brasil
e o quanto tudo o que estava acontecendo guardava semelhança com as palavras de Mbembe. A priori, me
pareceu que o candidato eleito com o discurso antissistema não era outra coisa senão mais do mesmo.
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Diante de tal realidade, a temática escolhida para ser pesquisada e analisada, em meu Mestrado da Universidade
Federal de Sergipe, foi “os editoriais e a eleição presidencial de 2018 no Brasil”, tema áspero e escorregadio,
por envolver o tráfego entre incontáveis campos da sociedade e seus decorrentes saberes. Esses campos estão
longe de serem considerados estáveis, porque, a todo instante, a ágil mobilidade das linguagens transformou
e transforma atores em intermediários e mediadores de ações (LATOUR, 2012) – e é aqui que surgem as
substâncias, que são o mesmo que atores, que se movem pelas estrias dos grupos sociais –, o que dificulta o
mapeamento em tempo real dos acontecimentos, ainda que, aparentemente, esse tempo, considerado a partir
do corpus observado na pesquisa proposta, tenha uma limitação cronológica bem específica: inicia em 15 de
agosto de 2018 e termina no dia 29 de outubro do mesmo ano, totalizando o número de 12 semanas.
Retomando a visão de Latour, e já trazendo para a discussão o registro da eleição presidencial do Brasil
de 2018, essa mobilidade de agir com rapidez encontrou um propício estado de espírito, ou melhor, uma
disposição táctil e pragmática para o afeto e para a performance, que conduziu as energias que circularam
durante o pleito eleitoral. Foi como se estivéssemos sendo manipulados pelas nossas vontades sem nos darmos
conta da ação de manipulação (JULLIEN, 1999), o que a priori pode soar como uma contradição. Entretanto,
uma investigação atenta permite que se veja como a insistência propagandista das candidaturas majoritárias
em propagar a imagem de um candidato como sendo o melhor a se seguir não passaria de um investimento
ou interferência no ânimo do eleitor, que já se encontrava desestabilizado emocionalmente com a crescente
criminalização da política.
De outro lado, cabe observar que as pautas escolhidas como pilares da propaganda eleitoral de cada candidatura
revelaram fotografias completamente opostas umas às outras, principalmente as duas que seguiram em disputa
pelo segundo turno, visto que uma se pautou pelo combate à corrupção e a outra pelo aprofundamento dos
direitos sociais. Fomentou-se a propaganda negativa como um artifício das candidaturas na conquista do voto.
Os afetos e as performances foram insistentemente trabalhados pelas duas candidaturas que atravessaram
o primeiro turno e chegaram ao segundo turno com a força máxima da publicidade. Quanto às demais
candidaturas presentes no primeiro turno da eleição presidencial, vale ressaltar e ainda entender os eleitores
e os seus gostos tenham passado a ser interesse dos grupos políticos que disputavam a dianteira da corrida
eleitoral, e essas candidaturas que não conseguiram convencer os/as eleitores/as no primeiro turno mesmo se
utilizando desse tipo de comunicação durante o percurso da sua escalada. Assim, pode-se pensar que analisar a
propaganda negativa como prática com “significantes vazios” (LACLAU, 2018) é uma atividade que poderia
definir, como de fato definiu, as eleições. Sobre o termo “significantes vazios”, que será retomado com mais
detalhes logo abaixo no Capítulo II, adianto aqui a contribuição de Ernesto Laclau, visto que sua reflexão
sobre o discurso político se fez relevante para a análise pretendida.
Voltando ao contexto da eleição presidencial de 2018 no Brasil, lembro que o país parou para discutir os “prós”
e os “contra” de cada candidato. E essa discussão ultrapassou as fronteiras do antigo sentido de captação de
eleitores/as, e, por isso, rompeu de vez com o modelo antigo de se fazer campanha eleitoral centrando as ações
no “corpo a corpo” com os/as eleitores/as e no uso do debate pelas vias públicas. Fez-se, de modo bem mais
amplo, o uso de todos os meios de linguagem acessíveis à propaganda eleitoral. E, dos santinhos às carreatas;
das lives à militância virtual, assistiu-se a um enxame de informações e de desinformações, que, à sua maneira,
lembraram o relativamente recente processo eleitoral estadunidense que alçou Donald Trump ao poder e que,
de certo modo, surpreendeu o mundo (não as elites econômicas). O país se dividiu, e a eleição terminou por
evidenciar as vísceras da federação, com a divisão dos territórios, enquanto unidades federativas, e também
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por plasmar a divisão dos agrupamentos sociais classificados pela renda e pelo privilégio.
Todo o quadro caótico acima descrito foi o que me motivou a pesquisar o tema “as eleições de 2018”, a partir
do seu acontecimento, ou seja, o processo eleitoral brasileiro, que, ao consagrar a presença de múltiplas
linguagens e seus canais de comunicação como um fator decisivo para estruturação desse processo, exige, a
partir dessa consagração, a necessidade de se compreenderem os motivos que levam à visão de existir uma
cisão entre a ideia de democracia e a prática de uma eleição em que a circulação de ideias parece caótica, visto
os conteúdos disseminados estarem sempre sob a suspeita da lógica eleitoral.
Para entender esse momento da biografia brasileira, foi, contudo, necessário eleger um “corpus dentro do
corpus”. Daí o presente trabalho ter delimitado, como corpus para uma investigação etnográfica da eleição
presidencial, os editoriais de dois importantes diários em circulação no território nacional: Folha de São Paulo
(1921) e O Globo (1925), especialmente aqueles editoriais que apresentassem relações diretas com as eleições
e com a própria fabricação do pleito eleitoral via opinião publicada, tal como define o Capítulo I deste estudo.
A chamada “grande imprensa”, ainda que articulada com o sistema financeiro-econômico capitalista, continua
a ser vista como o ambiente de maior circulação de informação confiável. De fato, destaca-se, no conjunto,
a formação de seus jornalistas e de seus especialistas em Política, Economia e Administração. E por isso, é
possível empreender que a ideia a ser defendida pelo tema da eleição potencializa, nos editoriais, a hipótese –
principal para a pesquisa realizada – de encontrar rastros deixados na superfície das publicações, que podem
ligar as peças do xadrez que configurou a eleição em foco.
Os diários são órgãos endógenos e exógenos às realidades de sociedades complexas como a nossa, por isso,
ora parecem estar na origem ora parecem estar fora das ações que fazem surgir fenômenos sociais. Cabe,
nesse sentido, lembrar que, ainda que os editoriais não sejam lidos pelo povo brasileiro em geral, visto que
são textos aos quais só têm acesso assinantes dos periódicos em que são publicados, seu teor, por expressar
a opinião de um veículo da imprensa, é tomado por diversos outros veículos, como sites, blogs, canais no
You Tube e mesmo outros periódicos, muitas vezes, sob forma de citação não aprofundada de manchetes ou
de sínteses das exposições e argumentações presentes nos editoriais aos quais se faz alusão. Exemplos dessa
referenciação são o blog de Reinaldo Azevedo, os sites Brasil 247, O antagonista, O Conversa Afiada etc. São
atores como esses que desenvolveram uma dinâmica de reprodução do que era discutido na mídia hegemônica
(a grande imprensa a que me referi), de maneira que as tensões suscitadas nos canais, digamos, maiores (Folha
de São Paulo e O Globo), fossem transformadas em matéria palatável para gosto popular dentro de um sistema
híbrido de mídias.
Os editoriais, em si mesmos e em sua expansão por meio das contínuas referências – superficiais ou não –
presentes em outros veículos, representam substanciosas parcelas do coletivo social que aderiram às suas
propostas editoriais; como também dos coletivos que os leem (ou releem, indiretamente), mas que não aderem
às suas posições, mantendo uma postura crítica em relação ao teor das opiniões publicadas. Entre esses dois
campos de leitores que habitam os extremos, existem os leitores que dão mobilidade à balança: são os leitores
fluidos, os que escorregam por entre as brechas e que são de difícil captura. Podemos chamá-los de leitores
médios. Não porque sejam ou não medianos! Mas porque são lisos e, por isso, passeiam por outros jornais
sem se prenderem a nenhum almanaque de notícia. São leitores “perigosos”, por terem e/ou parecerem ter
autonomia em relação ao jornalismo hegemônico. Se esses leitores são adeptos e/ou críticos, formados ou
deformados por esse ou aquele diário não, foi, contudo, objeto de questionamento da pesquisa realizada, visto
que exigiria outros instrumentos para a composição de dados específicos sobre a recepção e seus públicos.
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O artigo “Imprensa e a propaganda eleitoral: congruência de agendas e enquadramentos” de Lucy Oliveira
(2019) traça uma linha de observação que busca associar as relações entre o que a autora chama de propaganda
negativa, através das convergências temáticas das agências e dos enquadramentos, e os ataques da oposição.
Nesse caso o que se apresenta é uma ação coletiva entre oposição e imprensa como se fossem um corpo de
aliados para aquele determinado fim que seria a ocupação política do poder. A essa, digamos, parceria, Oliveira
encontrou na literatura estrangeira das Ciências Políticas o termo que denomina este fenômeno chamado de
ripple effect. Em tradução livre seria “efeito cascata”.
Para minha abordagem os elementos que poderiam e deveriam contribuir para o melhoramento da minha
análise foram as agências e os enquadramentos observados a partir das análises dos editoriais, relacionando-os
com os ambientes de informação que o contraste das propagandas negativas entre as candidaturas podem nos
revelar. Essa relação entre os editoriais dos jornais Folha e O Globo com as suas convergências e divergências
foi o campo explorado pela pesquisa. Já que o papel da mídia, com especial atenção para os editoriais dos
jornais analisados, era fundamental para análise de uma eleição.
Dentro do que entendemos por enquadramento, alguns temas que cercaram todo o período analisado (a
corrupção, o antipetismo, a Lava Jato, etc) ocuparam o imaginário dos/das cidadãos/ cidadãs brasileiros/as. A
propaganda negativa que desferiu golpes em determinadas candidaturas reforçou ainda mais as lógicas de que
o país vinha de um período de desarrumação e que precisava um candidato que intervisse no cenário de caos
que se alongava por “longos” cinco anos.
Outro ponto relevante que nasce quando um processo eleitoral se torna pauta para reflexões é o do
agenciamento. O que podemos entender por agência e como esta se desenvolveu ao longo da campanha?
Quais as candidaturas fizeram o melhor uso dos temas congruentes às suas campanhas? Quais eram as relações
entre os temas congruentes às candidaturas? Diante da multiplicidade de enfoques possíveis, foi decisivo
centrar-me nas análises dos editoriais para perceber, por exemplo, se os jornais investigados beneficiaram
mais a uma candidatura do que a outra. Quais temas ocuparam mais os espectros das candidaturas?”
./...
“Assim, nesta abordagem, discorro sobre as eleições de 2018 para o cargo de Presidente da República,
com especial foco na disputa entre as duas candidaturas majoritárias, que foram movidas pelo afeto e pela
performance, como já disse anteriormente, mas também pelo pragmatismo institucional. Analiso desde os
campos das paixões – pois se tratava de uma corrida eleitoral, na qual, naturalmente, para que uma candidatura
saísse vencedora seria imprescindível um número expressivo de votos que a sagrasse vitoriosa – aos campos
jurídicos, visto que as candidaturas deveriam obedecer à Constituição, ao regimento eleitoral e a outras normas
que porventura incidissem no pleito.
Ainda no âmbito do caráter movediço dos campos sociais e seus saberes, destacam-se também, no contexto
histórico em foco, os campos econômicos, pois as trocas econômicas carecem de uma política setorial que navegue
pelas relações internacionais, patrocinando o país como um ambiente seguro e pronto para receber investimentos
empresariais; e os campos das relações políticas, visto que a promoção da harmonia entre os entes federados é
um princípio constitucional a que se deve obedecer. Importante ressaltar que tanto o patrocínio como a promoção
do pleito eleitoral, nos campos econômico, político e jurídico, têm o seu vínculo, o seu nó mais amarrado, na
Constituição da República. Não podemos afirmar o mesmo da paixão, que é algo ligado a truques, gestos, lugares
e mídias, transsubstancializados em práticas performáticas (HENNION, 2010).
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Parti do princípio de que seria necessário, diante dos sons e dos silêncios das democracias vigentes – sejam
estas de baixíssima ou de altíssima intensidade –, suscitar questionamentos que buscassem desalinhar os
emaranhados de fios que se entrecruzaram durante as eleições de 2018”.
./...
“É óbvio, e por isso é necessário enfatizar, que no primeiro momento a pesquisa procurou delimitar o seu
objeto de investigação (os editoriais), utilizando recursos metodológicos de análise quantitativa e qualificativa
através dos quadros interpretativos, que pudessem evidenciar as intersecções em todas as linhas editoriais
pesquisadas, buscando expor, assim, uma convergência entre os que pensam e fazem os diários acima elencados.
Entretanto, a pesquisa também buscou analisar os seccionamentos, os pontos de divergência entre as linhas
editoriais, para, em uma análise contrastiva, coletar dados que os distanciassem em matéria de opinião. A
pesquisa, como será visto no Capítulo I, coletou o total de 180 editoriais ligados, direta ou indiretamente, às
eleições de 2018. Desse total 107 foram coletados da Folha de São Paulo e 73 de O Globo.
De posse desse material coletado, o trabalho foi o de categorizar os editoriais para fins de uma investigação
mais pontual. Essa categorização se impôs como uma saída científica para o tensionamento que determinadas
categorias/marcadores apresentaram, tornando relevante para investigação optar por determinado agrupamento
de textos. É certo que estávamos pesquisando um fato recente da história política brasileira, um fato já
processado e gravado pela memória coletiva é verdade, mas que suscitava incontáveis questionamentos sobre
como se faz uma candidatura vitoriosa em uma eleição. No entanto, a partir dos pontos nodais fixados por
essas categorias foi possível mover as peças desse labirinto para apurar não só a fabricação da eleição e das
candidaturas postas no picadeiro, como também a fabricação dos próprios eleitores. Ainda assim, sei que é
impossível concentrar um complexo jogo político-eleitoral em um único objeto de análise. No entanto, os
jornais diários, mesmo metonimicamente, revelam movimentos que definem, em uma sociedade complexa
como a nossa, os desdobramentos de situações concretas da cosmologia política.
Com o material jornalístico (o objeto) coletado, chegou a hora de lapidar a peça bruta. A lapidação, como um
exercício da pesquisa científica e acadêmica, passa, a todo instante, por inúmeros estágios nos quais são postos
em xeque a pesquisa e o/a pesquisador/a. A figura que representa no xadrez a jogada do possível ultimato não
deve ser absorvida pelo/pela investigador/a como um movimento teleológico, finalístico, que busca justificar
para assim encerrar a discussão; mas deve, sim, ser entendida como uma desaceleração que visa refletir para
explicar e ampliar o debate sobre o que está sendo proposto. Por isso, indagar-se constantemente sobre qual o
propósito, a relevância e o alcance social do trabalho é um ato de vigilância intelectual cotidiano. Vigilância que
aqui ganha o significado de cuidar do que está sendo produzido intelectualmente na pesquisa, para preservar
um nível minimamente aceitável de honestidade com o fazer acadêmico”.
./...
“A análise dos editoriais envolveu o levantamento de termos, cuja presença nos editoriais selecionados foi
quantificada, de modo a se verificar a possível ênfase em alguns dos temas inerentes ao processo eleitoral e ao
país como um todo. Nos gráficos temáticos que seguem, os termos e os seus respectivos registros numéricos
são apresentados na forma de conjuntos de imagens de termos que utilizarei nas análises subsequentes. No
decorrer dos capítulos I, II e III, entretanto, busquei trabalhar alguns conjuntos semânticos, reunindo termos
afins, complementares ou opostos, mas interligados, semanticamente, por um assunto-chave. Em poucos desses
grupos há repetição de termos comuns, visto que alguns deles podem ter significação tanto em um campo
de discussão e/ou reflexão como em outro. Nos capítulos que integram este estudo farei referências mais
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específicas à escolha dos tópicos temáticos escolhidos. Registro, aqui na introdução, apenas os agrupamentos
temáticos, ressaltando que há alguns que não são mencionados dentro de grupos, por configurarem categorias
específicas, de que cito como exemplo “lawfare”.
O primeiro conjunto semântico se refere a aspectos econômicos, que estão sempre em pauta e, de certo modo,
definem os vínculos do Brasil com uma organização política e social em cuja base está o sistema econômico
capitalista. Assim, defini 13 termos a serem investigados: economia; mercado; crise; previdência; déficit; dólar;
Produto Interno Bruto (PIB); inflação; Petrobras; Amazônia; Banco Central; agronegócio e meio ambiente.
O segundo grupo semântico integra os nomes dos candidatos à presidência e seus vices e também os de figuras
políticas e/ou públicas cuja presença nos editoriais pudesse relevar um protagonismo vinculado à valorização
implícita de alguma ideia ou visão política”1.
./...
“O terceiro grupo semântico se relaciona a questões internacionais (países e figuras públicas) que foram citadas no
decorrer do processo eleitoral e cuja notoriedade pode ter servido como parâmetro comparativo ou recurso para
valorização de ideias veiculadas pelas campanhas dos candidatos. Assim, elenquei 13 itens: Argentina; Bolívia;
Chile; China; Colômbia; Estados Unidos; Equador; Paraguai; Peru; Rússia; Uruguai e Venezuela. A relevância
desse conjunto se dá pelo fato de boa parte desses países terem relações diretas econômicas e fronteiriças.
O quarto grupo semântico se refere a 15 temas-chave constantemente presentes em campanhas eleitorais e
outros, que, na eleição presidencial de 2018, se fizeram notar com expressiva frequência.
O quinto grupo semântico apresenta 16 termos diretamente relacionados às práticas e microestruturas que
identificam, de forma geral, um processo eleitoral, e, de forma específica, a eleição presidencial de 2018. Esse
grupo temático apresenta as mais representativas marcas semânticas que circundam uma eleição.
O sexto grupo apresenta 14 termos que circularam repetidamente nos mais diversos meios, de forma oral e
escrita, e que acabaram configurando um painel semântico da eleição presidencial de 2018. Minha intenção foi
verificar e problematizar em que medida esses termos circularam nos editoriais ou foram por eles ignorados.
Alguns desses termos têm feição popular, ou seja, foram criados e repetidos sem uma intencionalidade teórica,
mas, por sintetizarem “sentimentos” ou “visões” acatadas como expressivas ou representativas, e fizeram
presentes no cotidiano do período eleitoral em questão. Podemos perceber que alguns desses permanecem
vivos na memória de muitos eleitores/as e que ainda suscitam discussões e questionamentos.
Por fim, destaco um pequeno grupo, de que fazem parte 7 termos, que realçam a presença da realidade virtual na
eleição presencial de 2018: redes sociais; Fake News; Whatsapp; mídia digital; Facebook; Twitter; e YouTube.
Somando-se e complementando a abordagem quantitativa, e definindo o que Marconi e Lakatos (2017)
descrevem como “triangulação metodológica”2, prossigo com uma leitura analítica dos editoriais, sustentada
por formulações teóricas e críticas que foram inseridas em dois diferentes recortes à fabricação das eleições
presidenciais de 2018: a fabricação do eleitor e do candidato e a fabricação da eleição e do devir”.
./...
1
Geraldo Alckmin; Jair Bolsonaro; Guilherme Boulos; Ciro Gomes; Dilma Rousseff; Fernando Haddad; Lula; Marielle Franco; Marina Silva; Michel Temer; Hamilton Mourão; e Sérgio Moro.
2
“A técnica da triangulação metodológica consiste na combinação de metodologias diversas (quantitativas e
qualitativas) no estudo de um fenômeno” (LAKATOS; MARCONI, 2017, p. 343).
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“Retomando a estrutura da abordagem, o leitor encontra, no Capítulo I, intitulado “Os editoriais e a eleição”,
uma narração dos antecedentes que me levaram à pesquisa realizada; uma breve caracterização do gênero
textual “editorial” (MARCUSHI), esclarecimentos sobre o conjunto de editoriais dos jornais Folha de São
Paulo e O Globo publicados entre 15 de agosto e 29 de outubro de 2018; estudo dos títulos dos editorais,
a partir do levantamento temático aplicado somente a eles, dada a já comentada presença desses títulos em
publicações compartilhadas em redes sociais e mesmo em matérias de sites, blogs, canais no You Tube e outros
periódicos; além do registro de informações históricas e contextuais relevantes para a leitura e a análise dos
textos que compõem o corpus.
No Capítulo II, intitulado “A construção da eleição”, discorro sobre a análise da categoria “fabricação”,
estendendo-a às ideias de “fabricação do candidato” e “fabricação do eleitor”. Em seguida, passo a contemplar,
discriminando e analisando, dados quantitativos extraídos do levantamento feito e relacionados a essas duas
“fabricações”. Neste capítulo, recorro, principalmente, mas não exclusivamente, ao pensamento de Ernesto
Laclau, Bruno Latour, Antoine Hennion e François Jullien.
No Capítulo III, “A eleição e o devir”, realizo o mesmo percurso do capítulo anterior (abordagens quantitativa
e qualitativa), centrando-me no modo como os editoriais abordaram as duas campanhas políticas e seus
recursos para não só conquistar e arregimentar mais simpatizantes, mas também para desenhar os contornos
do “devir”, criando uma imagem idealizada do Brasil e buscando resgatar ou reelaborar o que seriam os “reais”
desejos do povo brasileiro. Na análise, privilegio a tese levantada pela teórica Isabelle Stengers, que propõe
a cosmopolítica como tema; e as reflexões do antropólogo Márcio Goldman e sua Teoria Etnográfica da
Política. Também sublinho a fundamental contribuição de Cristiano Zanin, Valeska Martins e Rafael Valim, no
livro Lawfare: uma introdução (2019), visto que o conceito de “lawfare” explica muitos aspectos observados
durante a leitura dos editoriais.
Na conclusão, recupero algumas considerações realizadas no decorrer do trabalho, de modo a sustentar a tese
de que, com a presença maciça das redes sociais nos processos eleitorais contemporâneos mundiais e, aqui no
Brasil, em especial a eleição de 2018, surge um novo paradigma eleitoral que, se não tomado como tema a ser
amplamente problematizado pela sociedade e juridicamente delimitado, fará com que “Democracia” e “voto”
se tornem sentidos paradoxalmente incongruentes e incompatíveis, ainda que as fábricas eleitorais maquiem
essa realidade.
Por fim, a contribuição deste estudo para a Antropologia e para a linha de pesquisa à qual me vinculei no
Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Sergipe – Relações de Poder,
Política e Sociedade Contemporânea – é a de demonstrar como, através do diálogo entre a Antropologia
Política e outras áreas do conhecimento, é possível realizar uma leitura híbrida de fenômenos – neste caso, a
eleição presidencial brasileira de 2018 – que, no espaço da contemporaneidade, resultam de ações práticas que
moldam a realidade humana, ainda que veladas pelo próprio caráter movediço de sua fabricação”.
Com esses trechos, espero ter estimulado o interesse de vocês por um tema que, ainda que, no caso do livro,
se refira à eleição presidencial brasileira de 2018, pode ser fonte de grandes reflexões para que a eleição deste
ano tenha contornos, de fato, mais democráticos e votos mais conscientes.
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Altamiro Fernandes da Cruz; Oficial PMQOR; Bacharel em Direito; Membro
Efetivo Curricular Grau Ouro, Cadeira nº 4 da ALJGR – Academia de Letras
João Guimarães Rosa; Membro Correspondente da ALTO – Academia
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Geográfico do Mucuri. Detentor do título de Honra ao Mérito, concedido pela
Câmara Municipal de Belo Horizonte – MG, pelo relevante alcance social e
cultural dos belo-horizontinos!

*VÉSPERA DE NATAL*
Introito:
A janela do mísero barraco (Como é dito na letra da canção: “Vai, barracão/ Pendurado no morro /
E pedindo socorro / À cidade a teus pés!”) se abriu. Nela, assomou a raquítica figura de um pobre menino
emoldurando aquela tela viva que parecia ter se emergido do romance de Victor Hugo: Os Miseráveis! O
menino – um dos muitos reais miseráveis – levou as sujinhas mãos aos olhos esfregando-os seguidamente até
que estes se acostumassem com a intensa luz solar que invadia o recinto – ferindo-os! Pisca-os por variadas
vezes para aliviar as dores sofridas!
A tela viva, enfim, sai da sua moldura e retorna ao interior do barraco com dependência única que servia
como sala, quarto e cozinha. Dói-lhe a barriga – e lá vai o menino aliviar os intestinos em meio às bananeiras.
Elas eram o “banheiro químico coletivo” do qual se serviam os habitantes do seu e demais barracos adjacentes.
Escolhendo onde pisar os pés descalços (temia sujá-los ainda mais nos dejetos anteriormente ali depositados)
derreou o corpo, arriou a curta calça, abaixou-se e aliviou os doloridos intestinos, depositando no chão a
ínfima comida de ontem, hoje, míseros excrementos! Os “químicos porcos vadios” – criados à solta no morro
– logo fariam a limpeza do “banheiro químico coletivo”!
No barraco, o velho fogão a lenha, aceso, fazia a madeira arder, crepitar. A fumaceira, invadindo o único
cômodo do barraco, filtrava a luz solar que entrava em profusão pela janela e buracos às centenas do telhado
de zinco. A fumaça e os raios solares dançavam, sem música, uma tétrica coreografia. Em meio ao fumoso
ambiente – que contava com a participação dos holofotes solares – surge uma trôpega figura de solitária
mulher, parecendo ser uma eterna partner daquela tragicomédia de enésimas e incontáveis misérias. O seu
trôpego caminhar – provocado pela desnutrição e a tísica que a carcomiam – parecia fazê-la, também, balouçar
naquela macabra coreografia de dor e de lágrimas. A pele macilenta e carente de bons tratos, os seus rotos
andrajos, a desnutrição e a tísica – doença que a dilacerava – triplicavam a sua idade. Não era tão idosa! Era,
sim, jovem – bem jovem e, ainda, muito bonita!
A religiosidade a fez parar frente ao oratório, moradia de uma Santa, símbolo da sua inabalável fé.
Benzendo-se, prostrou-se de joelhos e rezou a prece que o Senhor Deus Filho Jesus nos ensinara: “Pai nosso
que estás nos céus (...)!”
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Ao lado do nicho, pendurada na parede, há uma foto do falecido marido que a fumaça do fogão a lenha
se incumbia de fazê-la parecer mais antiga. Não era. Os lábios da jovem mulher balbuciavam uma prece. Os
olhos da jovem mulher passeavam, ora pela imagem da Santa, ora pela fotografia do marido – motivos da sua
adoração pela religiosidade e pelo amor ao falecido marido! O esposo, de saudosas lembranças, morrera numa
obra da construção civil deixando-a desamparada.
Fecha os olhos. As lembranças dos bonitos sonhos que idealizaram juntos torná-los realidade – e que
não se realizaram – trazem-lhe à sofrida face o arremedo de um tímido sorriso. Pela sua mente, como num
“vídeo tape de dor”, passavam as cenas das doces recordações – indeléveis recordações! Via o marido riscar
um arremedo da planta do belo Ninho de Amor, em um papel onde, há pouco, trouxera enrolados os pães.
- Meu amor!... Vou terminar essa nossa casa antes que o nosso filho nasça. Farei um quarto para nós, um
para ele e outro extra! – dissera entre sorrisos!
Lembrou-se que, desejando saber, perguntara-lhe:
-Por que um quarto extra, meu querido?
- Quero dois filhotes! E completou: - Se possível, um casalzinho! Daí, um quarto para ele, outro para
ela! – respondera-lhe!
Deram gostosas gargalhadas, enquanto ele acariciava a já imensa barriga da amada esposa quando,
então, sentiu os chutes do filhote.
- Esse moleque vai ser um grande jogador de futebol! – entre risos dissera!
Um doce e sofrido sorriso aflorou aos lábios e rosto da mulher, ao lembrar-se do amado esposo. Ele
não conhecera o esperado ‘grande jogador’ – morrera antes do nascimento do filho! As recordações fizeramna chorar. Com os dorsos das mãos enxugou as sofridas faces umedecidas pelas lágrimas que cascateavam.
As lembranças, contudo, persistiam em aflorar-lhe à mente. Recordou-se da tragédia: Estava preparando o
jantar, quando recebeu a triste notícia da morte do marido. Dona Adelina – sua amiga e vizinha – adentrando
o barraco dissera esbaforida:
- Ai, meu Deus! Minha filha! Quanta desgraça! O seu marido Carlos, morreu!
As imagens tomaram vida em sua mente. As pernas perderam o poder de sustentação – o mundo pareceulhe rodopiar sob os seus pés! Sentindo que iria desfalecer se segura – ainda trêmula – ao fogão. Fazendo uso
das últimas forças restantes, tomou fôlego e coragem para, então, perguntar:
- O que é isso, dona Adelina? O que houve com o meu Carlos?
Chorando muito, a vizinha relata os pormenores do trágico acidente:
- O meu filho chegou agora, há pouco, e me disse que a construção onde eles trabalhavam, desmoronouse e no acidente morreram o seu marido, e outros dois trabalhadores.
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Assim, como a insegura construção, o frágil mundo da jovem e futura mamãe também, de vez, se
desmoronou. As sofridas e doloridas recordações fazem a mulher pensar em voz alta, e um grito de dor se
esparge pelo ar, ecoando pela dependência una do paupérrimo barraco: - Ai, meu Santo Deus!...
-Benção, mamãe! Era o menino Carlinhos que retornava do quintal – das bananeiras do improvisado
“banheiro químico” – onde estivera aliviando as dores sentidas no grosso e delgado.
A chegada do filho fizera-a despertar daquele macabro transe. A paupérrima mulher balouçou a cabeça.
Queria, com o inútil gesto, espantar as saudosas, porém, macabras recordações.
-Que o Bom Deus te abençoe, amado filho – respondeu-lhe, entre lágrimas!
-Amém, mamãe! A senhora está chorando, mamãe? – quis saber!
-Não, não, meu filho! É esta densa fumaça que está fazendo arder os meus olhos, mentira – mentiu para
não fazer o filho sofrer mais do que já sofria!
A perda do amado havia acelerado o nascimento do esperado filho, deixando minada e fragilizada a
saúde da jovem mãe! As dificuldades financeiras – surgidas com o agravamento da sua doença – obrigaramna a vender a casa, ainda em construção, desmoronando, de vez, o sonho alimentado por ambos, que era o de
terem o próprio Ninho de Amor com os dois quartinhos: um para ele – o grande jogador de futebol – e outro
para a futura irmãzinha!

Capítulo I:
Um ralo e solitário café fora servido. Sem nada ter para acompanhá-lo, só fez recrudescer a fome que,
de há muito, grassava no estômago do pequeno e da jovem senhora Maria das Dores. Sim! Era esse o seu
nome que – ao que parece – ‘fora escolhido a dedo’ para ela, pois, tantos eram os percalços, tantos eram os
sofrimentos, tantas estavam sendo as dores pelas quais passava que, não sendo, pois, cabível outro nome que
não o de Maria das Dores – Maria das tantas dores sofridas!
-Vou sair mamãe! – dissera Carlinhos! Vou ver se consigo alguma coisa para nós! Dando-lhe um beijo
na dolorida face, Carlinhos pegou o seu instrumento de trabalho. Era um caixote que servia como depósito
dos seus materiais para engraxate, usado por ele para lustrar os sapatos dos passantes. De posse da sua oficina
ambulante, desceu o morro.
-Que o Bom Deus te abençoe e te acompanhe meu filho, disse a jovem senhora, deixando transparecer
na sofrida face o orgulho pelo filho que tem. E dizia para si mesma: - Tão criança, contudo, muito responsável.
É a pura imagem e semelhança do falecido pai – concluiu.
-Amém, mamãe! Fica com Deus – dissera!
Chegando perto do barracão onde o amigo Luizinho morava, assoviou em código chamando o companheiro
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de infortúnios. De dentro da moradia vem um: - Já estou indo! – era a voz do Luizinho respondendo ao amigo!
Algum tempo depois chega o trêfego colega. Conversando, desceram o morro levando às costas o peso
das ferramentas de trabalho e o das decepções impostas pela dureza da vida. O papo girava em torno do
futebol, futilidades e as preocupações de sempre!
-Cacá – apelido do Carlinhos –, o que houve com você? A sua cara está esquisita, bicho! Qual é a bronca?
-Sabe, Lu, a mamãe está muito doente. De ontem para hoje ela tossiu a noite inteira. Ela está muito mal.
O pior é que todos os remédios se acabaram e nós não temos dinheiro nem para a comida. Lá em casa...
- Vai uma graxa aí, moço? – indagou a um passante!
- Só se for bem rapidinho o seu trabalho!
- É pra já..., é pra já! Repete o eufórico Carlinhos por ter conseguido o seu primeiro trabalho do dia que
ora se iniciava. Terminado o serviço – e, talvez, por apiedar-se da frágil figura do menino – o bondoso senhor
pagou o equivalente ao triplo do preço comumente cobrado. Não era à toa a atitude do cidadão – ele já estava
tomado – incorporado por melhor dizer – pelo “Espírito do Natal” a tocar-lhe o nobre coração. Afinal, era
aquela a manhã do dia 24 de dezembro. Era, portanto, a Véspera de Natal.
-Deus lhe pague moço! Agradeceu-lhe Carlinhos, saindo em busca do amigo Luizinho. Encontra-o e
saem – desta feita – à procura de um boteco onde pedem ávidos, dois cafés pingados e pães sem o luxo da
manteiga. Enquanto comiam, Luizinho notou que grossas lágrimas brotaram nos tristes ocelos do amigo.
- O que foi Magrelo? (Outro hipocorístico do amigo!) – indaga Luizinho!
- É a mamãe, entende? Até agora ela, ainda, não comeu nada. Ela somente come, quando eu consigo
ganhar algumas coisas nas ruas e as levo para casa à noite. Sabe (Concluiu Carlinhos, usando os dorsos das
sujas mãos para secar as lágrimas do rosto.), eu queria tanto dar um presentinho para mamãe neste dia de
Natal, mas (Vai uma graxa, aí, moço? – pergunta a um passante!) não tenho nem um tostão.
- Espera aí, meu irmão! Liga não, cara! Natal é coisa só dos bacanas. Só os ricos é que dão e recebem
presentes no Natal – sacou? Ato contínuo, usando as mãos, formatou-as. Com a esquerda fechou os dedos
em forma de um tubo. A direita veio, a seguir, espalmada. Então, e com várias e fortes batidas dessa sobre
a esquerda, produziu os onomatopaicos “ploc, ploc, ploc,” enquanto dizia, a cada batida: - Pra nós, cara, só
ferro – sacou? Só ferro, mano! – dissera!
A sua amarga revolta era a tônica das suas palavras nas quais demostrava a verdadeira face do Natal das
famílias carentes.
Capítulo II:
O sol escaldante esquentava o asfalto e queimava os descalços pés dos meninos. Os relógios públicos, espalhados
pelas ruas diziam: são 13h00min! Por eles passavam atribuladas pessoas correndo, sobraçando imensos fardos de
presentes a demonstrarem suas altas posses – o poder aquisitivo que detinham.
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Param os meninos! Estão, agora, em frente a uma loja de eletrodomésticos. O Flamengo – clube do coração de
ambos – acabara de conquistar tudo que era possível ser conquistado dentro do futebol. Confortavelmente, tomam
assento nas suas caixas de engraxate para assistirem aos últimos lances de gols do Mengão em um televisor de última
geração – um enorme 4K com tela de 65 polegadas, coisa de louco – exposto na vitrine! Não demorou muito e, logo,
apareceu um vendedor expulsando-os dali, visto estarem atrapalhando o comércio! Em outra loja viram crianças a
experimentarem o que de mais caro havia em matéria de roupas, sapatos e os mais sofisticados brinquedos – na verdade,
parafernálias eletrônicas, tão em voga, diga-se! Os presentes, as roupas e os brinquedos eram disputados por meninos
que não são crianças. Faltavam-lhes a meiguice, o amor, a ternura, a fraternidade e a doçura tão comuns nas reais
crianças – fatores, esses essenciais para vir a ser uma criança. Pela má educação recebida, eram birrentas, prepotentes
e já se achavam – graças ao poder de compras dos pais – os donos do mundo! E tudo isso era visto, assistido, aprovado
pelo ávido vendedor puxa saco que, solícito e rindo um profissional riso amarelo dizia: - “Oh! Que gracinha de crianças!”
Carlinhos e o amigo Luizinho tiveram uma pecaminosa e danada inveja. Nunca tiveram nada daquilo e, por certo,
nunca possuirão!

Capítulo III:
Passa o tempo. Alguns escassos pares de sapatos são entregues aos meninos para serem engraxados, luzidos.
Esses foram alguns dos momentos felizes vivenciados pelos amigos!
No horizonte, o sol, em bocejos, já se punha por detrás das cacundas das serras – momentânea viagem para um
breve descanso! Era a noite – mensageira de tantas fobias e decepções – se aproximando inexoravelmente. Dinheiro
para o presente da mamãe? Não tinha! Ainda não havia conseguido o suficiente. O atribulado dia não deixava a maioria
disposta na perda de tão precioso tempo engraxando velhos sapatos. Afinal, por que engraxá-los? À noite era o dia de
estrear os novos, mais caros, sofisticados e mais bonitos calçados!
Carlinhos sente um inexplicável calafrio e tremor lhe percorrendo o corpo. Mesmo sem entender ele sente que
algo está acontecendo. Ato seguinte ele avisa ao amigo: - Vou-me embora, Lu! Já está escurecendo e lá em casa não tem
querosene para a lamparina. A mamãe tem muito medo de ficar sozinha na escuridão. Em seguida, apanhou a sacola
onde continha alguns restos de comida – sua Ceia de Natal – conseguidos durante o dia, e se foi. Luizinho ficou na
cidade. Na cabeça do Carlinhos havia a tênue esperança de, ainda, conseguir mais alguma coisa a qual pudesse levar
para casa – um provável presente para a Mamãe!
Carlinhos se despede do amigo. Com a sacola às costas tomou o caminho de volta à sua casa. Na sua cabecinha
a fixa ideia do presente para sua mamãe não havia morrido. Apesar de moribunda, a esperança teimava em tentar, por
todas as formas, manter-se viva. Ela é – e sempre será – a última a morrer.
Segue o menino o seu caminho. Passando em frente a um florido jardim de uma bela mansão, ele vê uma linda
e maravilhosa rosa vermelha. Suas púrpuras pétalas – molhadas pelo regador do jardim – brilhavam ao refletirem as
luzes oriundas das luminárias natalinas. Seus argutos ocelos vasculharam por todos os lados. Não podia ser notado.
Certificando-se que não fora visto, bem ligeiro, saltou o muro, colheu a belíssima rosa vermelha e saiu em desabalada
carreira. Ofegante, somente parou para respirar – tomar um fôlego – depois de constatar não ter sido visto nem seguido
por ninguém. Olhou para a bela rosa em suas mãos e essa pareceu dar-lhe um concupiscente sorriso. Menino e rosa
riram. Rosa e menino ressorriram. A rosa vermelha sorriu por sentir-se realizada na sua inconteste missão de alegrar
corações. E ela se sentiu feliz por ter sido colhida pelo menino e escolhida pelo Deus Criador, para alegrar tão nobre e
meigo coraçãozinho de uma doce e inocente criança.
O presente da mamãe está aqui – pensou! Seria, aquele, o primeiro presente dado a sua tão amada mamãe. O
primeiro presente de Natal! De novo, o menino – mesmo tendo a barriga vazia, mas tendo o coração cheio da imortal
esperança – sorriu!

Capítulo IV:
A negritude da noite cobria a cidade com o seu negrejar véu. No céu, nuvens não existem. Miríades, todavia,
pululam por todo o espaço sideral! Carlinhos contemplava aquele belo contraste: a noite, sem nuvens, era uma tese,
fazendo sobressair o intenso brilho das lindas estrelas a luzirem no firmamento para, assim, formar a antítese! E esse
contraste – tese e antítese – tornava mais bela a ofuscante síntese, por ser ela a mais linda obra criada pelo Criador
Supremo: Deus!
Lá embaixo, luzes multicoloridas enfeitavam a cidade. Os fogos de artifícios explodiam em um lindo espetáculo
de pirotecnia. Tentavam competir – em sutil beleza – com a obra Divina. Era impossível! Jamais conseguiriam.
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As músicas natalinas, se espargindo pelo ar, adentravam pelos seus ouvidos. Pelo embevecido menino passou um
Papai Noel publicitário. Ele estava levando nas costas um saco vermelho. Vermelho pela tanta vergonha por estar vazio
até das esperanças e por estar abarrotado pelas decepções vividas! E o velhinho Papai Noel estava a carregar um ar de
tristeza na face cansada. Ele e o Carlinhos eram algumas dentre as muitas pessoas tristes e famintas, naquela que deveria
ser a mais bela e alegre de todas as noites: Noite da Véspera de Natal. Era, aquela, a noite na qual os homens estavam a
comemorar o Nascimento do Filho de Deus. Era o aniversário Dele! Contudo, ninguém Dele estava se lembrando, como
sendo o aniversariante da noite. Poucos sabiam o que comemorando estavam. Era noite para dar e receber presentes.
Era a noite de se fartarem embriagados nos braços de Baco, de Eros! Era uma noite, como outra qualquer, aberta à
licenciosidade. E o Menino Deus queria, tão somente, receber como presente, que a Fé, a Paz e o Amor reinassem nos
pétreos corações dos homens. E, assim sendo, haveria uma festa nos céus porque era, aquela, uma Noite de Véspera de
Natal!
Assoviando uma Canção Natalina, Carlinhos se aproxima do seu barraco. Alegre, presente nas mãos, batendo na
porta, chamou pela mãe:
- Mãe!... Mamãe! – resposta não há! Ansioso, repete: - Mãe!... Mamãe!
O silêncio – um sepulcral silêncio – veio como gritante resposta! Preocupado, Carlinhos repete o chamamento: Mãe! Mamãe! Cadê você? Ninguém responde! Ela deve estar na casa da Dona Adelina – deduziu! Sem muita dificuldade
abriu, por fora, a janela e, por esta, entrou no barraco. Contudo, no interior deste – e sem saber o quê ou o porquê – fora
tomado por um súbito medo, um inexplicável mal estar. Esgueirando-se pela escuridão, tartamudeando em busca do
caminho, chegou até a porta com a intenção de abri-la. Ao tocar a fechadura os seus temores aumentaram. A chave nela
se encontrava. Mamãe não saiu. Ela está em casa! Alguma coisa, de errado, está acontecendo. Ao abrir a porta, uma
nesga de luz vinda de fora desvirginou a escuridão fazendo-o ver a crudelíssima realidade: Tombado no chão de terra
batida, jazia, sem vida, o corpo da sua amada mamãe. Carlinhos corre para junto deste. Prostra-se de joelhos e liberta
um grito – o grito dos desesperados:
-Mamãe!... Não me deixe! E ele abraça o sofrido e gélido corpo. Beijou-o por infinitas vezes. O choro fazia nascer
no rosto do sofrido menino uma máscara de dor. Inconformado por tanta desgraça, copiosamente, chora! Chora e grita
no utópico afã de ser ouvido. Ledo engano. Maria das Dores, dores não mais sentiria. Fome, para ela, não mais haveria.
No âmago do espírito de Maria – que se fora ao encontro do amado esposo – também estavam as já saudosas lembranças
do filho amado. Carlinhos ainda tem a utópica esperança de que a amada mamãe o ouça. E num último ato de desespero
clama:
- Mamãe – por favor, mamãe – fale comigo! Então, e tomado pelo desespero, grita: - Fale! Fale comigo, mamãe
– fale!...
O seu grito se espalha por todos os cantos do humilde barraco como se fora um repetitivo eco da dor que grassava
imperativamente no seu pobre coração! Seu grito ninguém ouve. As suas dores são somente suas – ninguém o consola!

Epílogo:
O tempo vai se estiolando lentamente na insipidez da vida. A desgraça, não! Ela permanece impiedosamente
causando mais dores ao coração do pobre Carlinhos. O silêncio reina! Carlinhos não chora mais. Não estava conformado,
todavia, as dores – ao que parece – haviam calejado o seu coração, emudecido a sua voz. Sentado no chão mantinha no
pequeno colo a cabeça inerte, sem vida, da sua amada mãe. Com a fralda da sua camisa enxugou no rosto da mãe as
lágrimas que dos seus olhos fluíam em Niágara profusão. E elas voltaram a jorrar – eram impossíveis de ser contidas!
Um vagalume vadio, invadindo o recinto, bailou na escuridão. Lá de fora vinham os acordes e melodia de uma
plangente música natalina, fazendo quebrar o silêncio reinante.
Lá fora, a noite com a cor do ébano, enfeitada pelas incandescentes estrelas, continuava brindando a todos com o
seu magistral espetáculo. A lua – por estar em fase nova – gozava do seu merecido descanso, não aparecia. Todavia, um
brilhante raio de luz – vindo não se sabe donde e espremido por um dos muitos buracos do teto de zinco – pairava sobre
o corpo ao chão no centro do barraco. A linda Rosa Vermelha cintilava sob os raios vindos do céu.
O menino apanhou-a. Entre soluços e tristemente, sorveu com um beijo as cintilantes gotículas orvalhas que se
misturara com as suas lágrimas. O Vagalume vadio encerrou o seu bailado e saiu de cena. As lágrimas do menino ao
caírem sobre as suas aveludadas pétalas, bailavam e cintilavam como pérolas sob a divinal e argêntea luz.
Carlinhos osculou o sofrido rosto da mãe amada. Novamente, beijou as pétalas da vermelha rosa e depositou-a
sobre o inerte corpo de Maria das Dores que, estiolado sobre o chão jazia, mas as suas dores nunca mais as sentiria.
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Carlinhos passou a palma da mão sobre o morto rosto enxugando-o. Abraçou-o e novamente beijou-o sorvendo
algumas lágrimas que não havia de todo se secado e, entre soluços, balbuciou:
-Feliz Natal!... Feliz Natal, querida Mamãe!
**********
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SABOREAR
Quando uma coisa boa acontece, diz-se que foi gostoso de ter acontecido. Então, a
gostosura se faz ao sentir prazer com o que alimenta desejos. E, em busca da saciedade, provase o sabor de tudo aquilo que nos despertam sensações boas, que se quer saber que gosto
realmente tem. Degusta-se o que ainda não se conhece o sabor. Deseja-se deliciar sabores
inusitados e até do improvável. Adiciona-se e subtrai-se sal e açúcar a gosto, depara-se com
o mel e as amarguras do fel. São os sabores e dissabores que põe a prova a capacidade de
enfrentar as adversidades da vida. Nem tudo é um banquete, existe fome.
Quem na vida não já quis provar do fruto proibido? A maçã? Quem não já subiu no
topo de uma árvore, mesmo encarando a fragilidade de o galho não suportar o peso do corpo,
mesmo assim se desafia só para apanhar uma fruta doce? Quem já não sentiu o sabor de uma
manga ao se lambuzar com ela, deixando-a escorrer o suco pelo braço, ganhar um colorido
amarelo no rosto e deixar os dentes cheios de fiapos?
Quem já não se deliciou vendo o luar, preferencialmente numa relva, deitado ao lado
de quem ama, contando as estrelas e fazendo pedidos? Quem, nesses momentos não sentiu o
gosto de manjar do céu ou, se preferir, manjar dos deuses? É só apurar os sentidos, sente-se o
gosto do que se quer ter prazer.
Quem sentiu um gostoso vento suave na pele, esvoaçando os cabelos, em uma praia
repleta de barcos de pescadores – e a esperar a chegada das jangadas com peixes frescos
–, sabe sobre as delícias que é uma moqueca acompanhada com um suculento pirão. Quem
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não gosta de conversas à beira mar, tendo como entrada casquinhos de caranguejos ou iscas
de peixes fritos para acompanhar um gostoso drink? Ah, são deleites que afagam a alma e
alimentam o prazer de viver.  
Quem já não experimentou se deliciar com um banho de mar em um fim de tarde no
verão, quando o sol aparece lambendo as águas do mar, e não resistiu a sensação de mergulhar
no quebrar das ondas, para depois sentir o sal no corpo, antes de tomar uma ducha e ter a
sensação de que estar purificado, com a alma leve e um sorriso extasiante de felicidade?
Ah, quem já não teve um olhar cheio de desejos, às vezes proibido, por isso mesmo mais
gostoso de se ter? É como ver na vitrine de uma confeitaria um delicioso bolo de chocolate,
recheado de doce de leite, com cobertura de brigadeiro e a apetitosa cereja. Aquela cereja pode
saciar o desejo do doce e, ao mesmo tempo, do prazer.
Quem já não sentiu o sabor de morango nos lábios de quem beijou demoradamente? E
quem já não teve desejos ardentes de uma paixão, imaginando os diferentes sabores dos beijos,
dos mais doces aos mais picantes, principalmente porque viu nos lábios carnudos o prazer de
um pecaminoso beijo? E o sabor do beijo roubado no portão? E o gostinho de quero mais dos
beijos de despedidas? Ah, são tantos sabores de beijos que nos fazem lembrar as guloseimas
das casas dos avós.
Quem já não alimentou a alma ao ver uma criança no colo da mãe a degustar o colostro,
sua primeira refeição? Quem já não aprendeu a apreciar o sabor dos alimentos a partir das
texturas, aguçando a curiosidade por conhecer o que nem sequer antes tentou sentir o gosto? E
o resultado está no toque que estimula os sentidos e o prazer.
  
Amar é sentir o gosto pela vida. Se não sente isso então nunca foi amor de verdade.
Quem ainda não se degustou em um envolvente abraço, com sabor de pecado, não sentiu tesão,
vontades de saciar os desejos carnais, de gozo, de prazer.
Provar novos sabores é como explorar o novo, é experimentar sentir o cheiro das palavras
que estão ali, no pensamento, esperando para serem coadas e transformadas num delicioso
café de poesia.  
Iêda Chaves Freitas
16.11.2021.
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Devemos colocar o positivismo em nossa mente, coração e ações.
É muito fácil reclamar, chorar, blasfemar.
Você pode me dizer:
- Tenho este direito, afinal sou humano e imperfeito.
Bem, todos somos, porém se quisermos ter uma qualidade de vida
melhor, o positivismo sempre será o melhor foco.
O que pensamos e sentimos, automaticamente trazemos para nós de
acordo com a Lei da Atração.
De nada adianta pedir ajuda, se não nos mexermos e fizermos uma
reflexão profunda sobre nós mesmos.
O que queremos em nossas vidas?
Obviamente todos queremos ser felizes.
Não existem fórmulas mágicas, e sim maneiras de aprendizado individual.
O positivismo como foco em qualquer situação, sempre será o melhor
caminho, pois ele despertará uma nova consciência, e fará você
enxergar de uma forma melhor as situações de sua vida.
Tudo tem seu ciclo de início, meio e fim na natureza, e nós não somos
diferentes dela, muito pelo contrário somos parte desta.
Cito como exemplo próximo a alegria e positivismo que os cães tem.
Não importa a situação em que eles vivam, sempre estarão alegres,
gratos, amando incondicionalmente até quem os maltrata.
Já pensou se o sol parasse de brilhar cada vez que nós seres humanos,
reclamássemos de seu calor?
Já pensou se a chuva que cai e as vezes traz destruição, ouvisse
nossas lamúrias e cruzasse os braços e decidisse nunca mais cair?
Já pensou se as estrelas parassem de brilhar só porque nós, em nossa
correria do dia-a-dia, não temos tempo de observá-las?
O foco de vida de uma pessoa feliz nem sempre é ter tudo o que ela
almeja, mas ter em sua mente e coração, o foco da gratidão e
positivismo, para olhar mais além e saber que o simples fato de viver,
já é por si só um crédito que o Criador nos deu como prova de sua
crença em nós!
/KuntiElza Ghetti Zerbatto

Escritora, poetisa, formada professora de educação infantil. Terapeuta Reiki Master 3B
Método Usui.
Participa de várias antologias nacionais e internacionais. Acadêmica Correspondente das
seguintes Academias: Niteroiense de Letras, Goiás Velho e Fortaleza. Ganhadora de diversos
prêmios nacionais e um internacional.  
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Direito; Membro Efetivo Curricular Grau Ouro, Cadeira nº
4 da ALJGR – Academia de Letras João Guimarães Rosa;
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Teófilo Otoni-MG; Membro do IHGM – Instituto Histórico e
Geográfico do Mucuri. Detentor do título de Honra ao Mérito,
concedido pela Câmara Municipal de Belo Horizonte – MG,
pelo relevante alcance social e cultural dos belo-horizontinos!
A Solitária
A noite era a do dia 24 – véspera do dia 25. O local era a Praça da Liberdade,
lindamente iluminada para as datas festivas. O mês era dezembro e, para ser mais
preciso, era a Noite de Natal. As crianças brincavam com os novos brinquedos, enquanto
os adultos namoravam ou fotografavam os encantos do lugar. Papai Noel, Reis Magos,
renas e sinos davam o toque à decoração, dando ênfase às comemorações, aguçando
nossas imaginações.
Fotografava o ambiente quando, então, os meus olhos captaram e fotografaram
nas retinas a figura daquela solitária mulher. Ela estava estrategicamente assentada
no meio do banco. Esperava (Quem sabe?) a chegada de alguém. A marcante solidão
era visível. À sua volta não havia ninguém. Bem vestida, ela tinha uma postura de
quem sentia frio, naquela quente noite de verão. As suas mãos estavam se segurando
na busca, talvez, das outras mãos que, outrora, as seguravam, em noutros distantes
natais. O seu olhar era triste, vazio, mas percorria – ávido, diga-se – os arredores na vã
esperança de encontrar um rosto amigo. O rosto amigo não aparecia, ela estava só. A
solidão arrefecia as suas já tênues esperanças.
Pela aparência, era uma senhora que tinha já alguns anos de vida. Vida dedicada
aos filhos, netos, noras e ao marido – imagino – todos, agora, bem distantes dela. E ela,
naquele momento, era mais solitária que um Robson Crusoé de saias, sozinha, ilhada
em uma praça, em meio a um mar de gente que formava aquela multidão que a viam,
mas não a enxergavam.
E as solitárias mãos se aqueciam, se tocavam mutuamente uma na outra buscando
ávidas, outras mãos para tocarem, se tocarem, serem, enfim tocadas. Outras mãos não
havia. Uma palavra amiga não havia. Um sorriso amigo que pudesse aquecer mãos e
corações não havia. Nada havia a não ser a dor da solitária mulher.
Duas das crianças, que brincavam em velozes velocípedes, passaram lépidas ao
seu lado. Ela chegou a esboçar um leve sorriso. Devem ser os esperados netinhos –
imaginei! Ledo engano – não eram! Contudo, o riso contagiante das crianças contagiou
o sofrido rosto da solitária mulher – ela sorrira!
Sorri e ressorrir por vê-la sorrindo! Agora, fico imaginando onde poderão estar os
filhos, netos, noras e o marido que, por certo, aqueceram-na nas distantes estações da
vida? Onde estarão aqueles entes tão queridos que, em outras tantas noites foram por
ela aquecidos e que, hoje, é por eles esquecida?
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Vejo-a levantar-se. O seu andar não era trôpego – era firme. Os risos das crianças
em seus velocípedes foram os incentivos para a mudança que a solitária mulher estava
precisando injetar em sua vida. Ela, sacudindo das vestes as gotículas da fina chuva
que começara a cair, parecia, também, dar uma sacudidela na própria vida.
Fiquei, ali, estático, torcendo por ela e – no fundo do meu coração – esperava que
cada gota d’água que ela retirou das suas vestes simbolizasse uma das muitas mágoas
que a corroíam e que ela, agora, perdoando aos que dela se esqueceram, as jogava fora
da sua vida.
A minha câmera digital não captou a sua imagem que se afastava – não era
preciso! A imagem daquela solitária mulher ficou marcada em minha mente, no meu
coração. Assim pensando, desejei que o seu Natal fosse bem feliz e que o Ano Novo
pudesse lhe sorrir e ressorrir com muito amor e paz!
**********
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Ensaios
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W. J. SOLHA E SEU ÉPICO E CAUDALOSO SENTIMENTO DO MUNDO

Christina Ramalho
DLI/UFS

Em meus estudos épicos, há, evidentemente, alguns aspectos que se destacam. Um deles vem do encontro com
o que eu chamaria de “mentes épicas”. Uma coisa é um/a poeta escrever uma epopeia ou um poema épicolírico quando, em determinado momento, entra em contato com uma matéria épica que lhe desperta a intuição
criativa e criadora. Outra coisa são os/as poetas cujas mentes em si mesmas são épicas por natureza, por uma
constituição psíquica e também social.

O pernambucano Marcus Accioly (1942-2017) é exemplo disso, assim como a carioca Stella Leonardos (19232019) e o paulista Haroldo de Campos (1929-2003). De igual modo, vejo o nicaraguense Ernesto Cardenal
(1925-2020), os ingleses John Milton (1608-1674) e William Blake (1757-1827), os cabo-verdianos Corsino
Fortes (1933-2015), João Vário (1937-2007) e José Luiz Tavares (1967-), o chileno Pablo Neruda (19041973)... Assim começo a ver o jovem poeta paraibano Joedson Adriano da Silva Santos (1983-)... Mas dizer
isso não é, absolutamente, sinônimo de afirmar que essas “mentes épicas” possuem um traço definidor que
igualaria de algum modo, por exemplo, esses/as poetas a que me referi aqui. Tampouco a ideia de uma “mente
épica” se restringiria a poetas que produziram obras épicas, ainda que uma produção dessa natureza destaque
ou favoreça o reconhecimento desse “caudaloso sentimento do mundo”, que impulsiona essas mentes ao
impactante encontro com as matérias épicas que os/as/nos rodeiam. O próprio Carlos Drummond de Andrade
poderia ser um exemplo disso, mas eu teria que pensar mais sobre o tema. “Sentimento do mundo” – a bela
imagem drummondiana –, contudo, traduz muito bem o que estou aqui tratando como “mente épica”, ainda
que, volto a dizer, sublinhando que isso não é uma “formatação” pretensiosa.

Stella Leonardos, por exemplo, autora, entre muitas outras, das obras Cancionário catalão (1971),
Cancioneiro capixaba (2000), Cancioneiro de São Luís (1981), Cancioneiro romeno (1972), Memorial
de Rondon (1995), Memorial da Casa da Torre (2010), Memoranda (Romanceiro de Dom Sebastião,
Caxias Cancionada, Brasil: Gesta do venturoso encontro, 2006), Curitiba memorada (1996), Irmão
índio e irmã água (2010), Romanceiro da Abolição (1986), Romanceiro de Anita e Garibaldi (1977),
Romanceiro de Delfina (1994), Romanceiro de Estácio (1962), Romanceiro do Aleijadinho (1984),
Romanceiro do Bequimão (1979), Romanceiro do Contestado (1996), tinha uma mente épica pragmática
e historicista, que se organizou por meio do “Projeto Brasil”. Esse projeto se configurou como uma espécie de
“método” que lhe permitiu fazer emergir, por meio de seus cancioneiros, romanceiros, rapsódias e memoriais,
esse sentimento caudaloso. A mente épica de Neruda era política. A de Cardenal, extremamente mística, em
sentido abrangente. A de Milton, cristã. A de Accioly, estética (não à toa ele, em 1977, publicou seu Prémanifesto ou anteprojeto do realismo épico (época-épica). E eu poderia seguir falando sobre o que os/as
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outros/as citados/as despertam em mim. Mas falar sobre tudo isso, incluindo o próprio conceito de “mente
épica”, exige mais tempo... Quem sabe, nascerá um artigo mais longo em que eu explore melhor essas ideias?

Aqui, quero dar destaque a um artista multifacetado, W. J. Solha (1941-), cuja mente épica tem, a meu ver,
contornos de intensa fusão entre filosofia e estética, canal por meio do qual seu caudaloso sentimento do mundo
transborda em poemas extensos como 1/6 de laranjas mecânicas, bananas de dinamite. O quinto de seis
tratados poético-filosóficos (2021), Vida aberta. Tratado poético-filosófico (2019), A engenhosa tragédia
de Dulcineia e Trancoso (2018), Deus e outros quarenta problemas (2015), Esse é o homem. Tractatus
poético-philosophicus (2013), Marco do mundo (2012) e Trigal com corvos (2004). Meu encontro com
essa mente épica teve início com o Trigal, cujos versos “que eu/ como um cristo que se deixa matar apenas
para mostrar – voltando que a/ coisa funciona/persisto” já anunciavam que a catarse do poeta, oferecendo
a catarse aos/às leitores/as, não pararia por ali. E isso também se poderia intuir a partir de outros versos da
mesma obra: “Foi o que fez Camões querendo o toque de Virgílio que quis o toque de/Homero/e é o que
também quero/pois é isso/ou zero”.

“É isso/ou zero” é definitivo e definidor. Solha não é absolutamente um artista do silêncio. A arte, nele, é
pura dinamite (daí a perfeição do título de seu último livro, coisa da tão buscada harmonia entre forma e
conteúdo). E seu sentimento caudaloso do mundo organiza-se a partir de um viés filosófico que se sustenta
numa miríade estética, como se um processo incontrolável de refletir e provar, desconstruir e precisar voltar
à reflexão, instaurasse um existir artístico que reinventa a palavra reinventando a própria arte, porque Solha
não dialoga apenas com a literatura, nem se organiza a partir de um caminho desenhando nas terras regionais
ou nacionais. Diferentemente de Neruda, cujo caráter também era universal, mas cuja obra foi “setorizada”
a partir de matérias épicas continentais, extracontinentais e regionais, como se vê na trajetória que vai da
epopeia continental Canto general, de 1950, a As uvas e o vento, de 1954, que sai do Chile para a Europa e a
Ásia, e a A rosa separada, de 1972, centrada na chilena Ilha de Páscoa. Não. Em Solha, o épico e caudaloso
sentimento do mundo é todo o tempo e todo o espaço universal, porque toca a existência humana e também a
pulsão humana pela criação artística e pela constante reinvenção ou atualização das questões filosóficas que
impulsionam a busca por respostas ao que, provavelmente, não as têm.

O mundo épico de Solha é uma dinamite capaz de reinventar as próprias explosões. É um susto seguido de
outros. Um ritmo frenético em que a tecnologia e a realidade virtual, a comunicação de massa e os mais altos
signos da erudição convivem, ainda que estabelecendo um imenso paradoxo. Na obra de Solha, Cervantes
pode “conviver” com Ariano Suassuna (A engenhosa tragédia de Dulcineia e Trancoso), e “como assim se
permite que seja o céu o limite”, “o Poeta,/travesso e possesso/apressa o processo,/fazendo com que as pétalas
aflorem do cálice das flores,/cúmplices/e transbordem fito champanhe” (Marco do mundo), mas, ao mesmo
tempo, vê “o olhar do velho doente,/deitado,/de pijama/a rimar com o do cão debaixo da cama” (Deus e outros
quarenta problemas) “Ou coisas com quem ninguém se importa:/maçaneta da gaveta,/da porta,//ou sobre
as quais ninguém fala,/como a alça da bolsa,/da mala” (Vida aberta. Tratado poético-filósofico), porque
“O Homem é um condenado – não só o poema – ao/Conhecimento Aproximado// como sistema” (Esse é o
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homem. Tractatus poético-philosophicus).

Em seu último livro, 1/6 de laranjas mecânicas, bananas de dinamite. O quinto de seis tratados poéticofilosóficos, percebo uma consciência ainda mais aguda desse sentimento caudaloso e do potencial explosivo de
um viver estético em constante diálogo com as filosofias possíveis (e impossíveis). Percebo uma consciência
ainda maior das viagens que, mais que o corpo, a palavra realiza. E, embora se leia que “Poeta/não é/P(r)o(f)
eta”, a sintonia fina de Solha com a amplitude infinita do existir nos traz versos definitivos como “Milagre,/‘só’
o da vida,/onde a água não vira vinho,/mas o vinho,/vinagre”, dos quais algumas sensibilidades podem tirar a
máxima da inutilidade de ficar “À espera de um milagre”, porque isso nos distancia do ser das coisas, como
ocorre quando o filme do diretor Frank Darabont, recebido em português como “À espera de um milagre”,
nos faz lembrar muito de Tom Hanks e nada de The Green Mile, obra de Stephen King, lançada em 1996,
na qual Darabont se baseou. A épica caudalosa de Solha acende um alerta, fala da urgência de “pensar em
quantas cores – de magenta ao/ciano – podem soar do preto e do branco do teclado/de um/piano!”. Por tudo
isso, ler Solha é mergulhar no caos para encontrar nossos vazios. Preenchê-los ou não será uma decisão muito
particular.

Obrigada, W. J. Solha, por esse épico e caudaloso sentimento do mundo, por essa mente que arrasta seus leitores
e suas leitoras para o universo nada confortável do vinho virando vinagre, mas também para o tanto de poesia
que recolhemos das aliterações do mundo, quando temos olhos para, vendo-as, vivendo-as, vasculhando-as,
percebê-las, fora e dentro das laranjas mecânicas da vida.
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Giovanni Bocaccio ( 1313 - 1375) e Dante Alighieri
( 1265- 1321)
Na história da literatura Italiana, o séc. XIV, o “Trecento”, é quando essa literatura atinge
seu ápice. Difícil reunir tantos gênios:- Dante, Petrarca e Boccaccio-, num só século e país.
No “Trecento”, nenhum país podia competir literariamente com a Itália. Na obra de Dante
Alighieri (1265- 1321), a literatura do medievo atinge sua culminância, a realidade mais viva
é amalgamada pelo amor, e nasce um mundo poético que se adapta às mais altas harmonias
das esferas celestiais.
Bocaccio ( 1313- 1375), foi amigo do Petrarca e sob sua influência começou a estudar a
Divina Comédia de Dante. Nascido provavelmente na Toscana em 1313, ao final da vida teve
uma crise moral e espiritual, renegando o seu Decamerão
Isolado, só saiu da sua solidão em 1373 para pronunciar uma conferência pública sobre o
autor da Divina Comédia. Devido a problemas de saúde, Bocaccio abandonou os estudos da
comédia no canto XVII do inferno. Morreu em Certaldo, em 1375.
Retrato de Dante por Bocaccio
Era o nosso poeta de estatura média; tinha o rosto longo e o nariz Aquilino, faces grandes
e o lábio inferior um pouco mais avançado que o superior. Levemente curvo de ombros,
de olhos grandes, e a cor da pele ligeiramente escura. Tinha cabelos negros e crespos. Era
sempre melancólico e pensativo. Suas vestes sempre foram muito cuidadas e de acordo com
a idade. A maneira de caminhar era grave e doce. No trato das coisas domésticas , como no
das públicas, foi maravilhosamente delicado e atencioso. Bocaccio
Decameron - Um hino à vida
Numa Florença dilacerada pela dor da peste, nasce uma obra-prima da literatura. Pode- se
dizer que Bocaccio cria o conto e a novela.
Em 1348, Bocaccio assim a descreve a peste na introdução do Decameron:
Quando a egrégia cidade de Florença, acima de qualquer outra nobilíssima , a qual, ou por
operação dos corpos superiores ou pelas iníquas obras mandadas sobre os mortais pela
justa ira de Deus para nossa correção, começara muito antes nas partes orientais, havendoas privado de inumerável quantidade de seres vivos , e, sem se deter, de um lugar a outro
alastrando, para o ocidente miseravelmente se alargara.
Decameron - “ obra de dez dias”. Sete jovens e três varões resolvem fugir da peste e vão
para uma das colinas de Florença numa casa de campo, onde se divertem, cantam, dançam
e, sobretudo, contam histórias. Histórias com humor e picardia, de amor, de traições aos
homens ciumentos , etc. Passado os 10 dias retornam para casa e o autor fecha com um
epílogo, pedindo desculpas pelo que foi dito. Já tinha inventado um gênero e uma obra
imortal lida no mundo inteiro. Suas histórias entraram para o folclore e literatura mundial.
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Os dez dias
No primeiro dia, a rainha Pampinea pede para que cada um conte o episódio que mais lhe
apraz. Aparece o personagem hipócrita Ciappeleto que consegue enganar o padre até na hora
da morte, sendo considerado santo depois de morto.
Segue- se a conversão do Judeu Abraão ao cristianismo. Ele ataca a igreja cristã, ao observar
a corrupção em Roma, e resolve converter- se ao cristianismo. Pois, se uma religião aguenta
tanta falcatrua deve ser verdadeira.
No dia seguinte Filomena propõe temas de histórias aventurosas, mas com final feliz.
São histórias tipicamente florentinas. O personagem principal é um imbecil, Calandrino,
joguete dos malandros Bruno e Buffalmacco. Certa vez convencem Calandrino de que na
ribeira do rio se encontra uma minha cheia de pedras filosofais, heliótropos. Ele traz para
casa uma enorme quantidade de pedras pesas e inúteis. De outra vez, roubam-lhe um porco e
demonstram com a ajuda de “ artes mágicas” que ele é o ladrão ( cap VIII) .
No capitulo I narra a história do judeu Melquisedec que foi colocado em xeque para decidir
qual das três religiões é a verdadeira, Islamismo, Cristianismo e Judaísmo. O judeu consegue
se safar contando a parábola dos três filhos que foram deixados com três anéis aparentemente
iguais, mas só tinha um verdadeiro.
No Decameron são muitas as histórias de traição. O abade consegue seduzir a mulher do
camponês Ferondo , usando a doutrina do purgatório.
O frade veneziano Alberto se veste de santo com asas para seduzir Lisetta, dizendo- se o
arcanjo Gabriel.
João da Mata Costa
#joaodamatacosta
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Poemas
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SPINA-Nova Forma Poética  

CONVERSAS NOCTÍVAGAS

Imagem tua abraça-me,
Nos sonhos revividos
Os desejos adormecem.  

Desvelam os contornos, íntima voz
Que reverbera na espera, confessa
Uma dor fria, angustiante, aquecem
As conversas noctívagas da saudade  
Que pranteia meus olhos, esvanecem.  

SPI(N)ANDO A TROVA DO CRIADOR, EMBALADA NA TRILOGIA: PAZ, VIDA, AMOR  

Cantador que é,
Canta como ninguém,
É um sonhador...

Um passarinho de menino voador
Voa, voa, voa... Divinamente canta
Qual um pequeno rouxinol trovador.
Com melodia inteirinha dentro dele
Comemora a tríade: Paz, vida, amor.

Ana Meireles
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  VINHO MOSCATEL

Revendo minha sorte
Sempre enxergo injustiça  
Nunca, jamais céu...

Meu pensamento, livro que ninguém  
Lê, conduz meus sentimentos, palavras
Interpretadas com instinto de cascavel.  
Não trapaceio minha essência, persevero  
Nos princípios, bebendo vinho moscatel.  

     Ana Meireles
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ESTATÍSTICA
Verdade que sou (nem tampouco sei)
em favor de planos (s)ocorridos;
anjo mais velho - ditado,
diabo novo - entoado,
média memória - espaços esgarços dum futuro lúdico-lírico e único daquilo que já passou.
Meu presente, claro,
estatisticamente falando,
em ocasos,
contabiliza ao que caibo
(donde de cima e de baixo me encaixo)
o ‘sim’ e o ‘não’,
     o ‘certo’ e o ‘errado’,
          o ‘muito’ e o ‘pouco’,
               o ‘imenso’ e o ‘intenso’,
                 o ‘querer’ e o ‘poder’;
e por isso não vem fechado-embrulhado;
vem aberto (colorido e entabulado)
lado-a-lado razão & emoção pro que der e vier...
Antonio Jadel
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AMOR É COISA... SOMENTE PARA AMADORES
“Eu sou apenas um pobre amador apaixonado,
um aprendiz do teu amor”
(Tom Jobim)
Amor verdadeiro é coisa... para autênticos amadores
Que ninguém duvide
E é por isso qu’eu sou... amador
Oh, sim! Saibam agora todos
(e não tenho nenhuma vergonha de dizer o qu’eu sou):
Amador!
Sim, sou amador
E defendo a unhas e dentes o qu’eu sou
Amador
E por que sou?
No significado a se ter na língua portuguesa,
... se amador é aquele que ama, então concluo que sou:
Amador
Mas, se traduzido do dicionário, amador é alguém
... a exercer uma atividade independente a fim de lhe garantir
... a sua renda, então, não sou de form’alguma [amador]
Não em nome do amor
Isto mesmo: não sou amador (desta forma)
Por que não consigo fazer do amor uma forma de comércio
... para, a partir dele, me sustentar e pagar minhas contas
Os Beatles cantavam n’aquela conhecida música:
“Can’t Buy Me Love”
“Não pode me comprar o amor”
E eles estavam mais que certos
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No que também aplico tal verdade para mim
Considerando qu’eu não estou vendendo o amor
(ou, melhor dizendo, «o meu amor»)... para ninguém
Contudo, e como eu disse, sou amador
(por qu’eu amo... e só)
Não sou [dele] profissional [do amor]
Na verdade, nem os “profissionais do amor” conseguem comercializá-lo
Apenas fingem... que amam
E o amor não é coisa para fingidos
Sou amador
Eis, portanto, o que sou
03 de janeiro de 2021
“Sai e busca”
(Budha)
Cássio Palhares
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Neste Meu Retrato

Neste meu retrato,
Vejo laços de ternura,
Ás vezes de amargura…
De corações em sobressalto!

São:

Mães cheias de inquietação,
Pelos filhos que se ausentam,
Por aqueles que amamentam,
E abraçam junto do coração!

São:

Mães que repartem,
Numa extrema pobreza,
A sua maior riqueza,
Aos filhos que partem!

São:

Mães que choram e abraçam,
Que aos filhos seu amor dão,
Mães que concedem perdão…
Enquanto os filhos enlaçam!
Casmil
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Maria de Fátima do Nascimento Leite é Pedagoga e Psicopedagoga pela UVA (Universidade Estadual do Vale
do Acaraú) e Formada em Mídias em Educação pela UFRN ( Universidade Federal do Rio grande do Norte).
Trabalha como pedagoga na Escola Municipal Henrique Castriciano , atualmente como mediadora de leitura
na biblioteca .Faz parte da ALAMP ( Associação Literária e Artística de Mulheres Potiguares) É coautora do
livro Bendita a Mulher e a Sua Literatura, do livro Flor de Sal, Perfis Biográficos, e do Fanzine Asas de Mãe.
É poetisa e busca inspiração em Deus e na natureza.
JANEIRO – JANUS
                                                                                           Fátima Leite
Então aqui nos tens,
Janeiro, do deus Janus
Que bom que vens
Abençoar nossos planos.

Mês de transição
Do fim para o começo.
De mãos dadas, em união,
Seguimos rumo ao lindo recomeço.

No cheiro da chuva,
Na brisa do vento,
Sob o brilho do Sol,
A todo o momento.
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A vida recomeça
A cada instante,
E precisa ser lapidada
Igual   a um diamante.
         

MEU DESEJO
                                                                                            Fátima Leite
Que o sol brilhe mais forte,
Cobrindo aquele desafortunado
Com toda a sua luz,
Dando - lhe mais sorte.

Que o enfermo encontre a cura
Sem precisar sofrer tanto.
Que alguém chegue logo
A lhe enxugar seu pranto.

Que o desempregado consiga emprego,
Pra lhe encher a casa, com muita comida,
Com muita saúde, pra levantar bem cedo,
Com força e coragem, pra vencer seus medos.

Que os filhos nunca abandonem os pais
Na sua velhice, nem na sua doença.
Estejam sempre bem juntinhos,
Independente da oração ou da crença.

Que nas escolas, o amor pela educação,
Seja sempre a maior arma
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Para ajudar todas as crianças
Em sua libertação.

Que o conhecimento seja sempre ensinado,
Com o respeito e a dignidade correta,
Para que o racismo enfim,
Seja totalmente da terra erradicado.

Que as pessoas olhem mais para as florestas,
Dando - lhes a devida importância,
Salvando - lhes suas próprias vidas,
Ressaltando para o planeta a sua relevância.

Que possamos proteger mais os animais,
Olhando melhor ao nosso redor,
Ajudando e partilhando mais.
Juntos poderemos ser humanos reais.

Que enfim, possamos ser chamados,
Realmente de seres humanos,
Meus amados,
No sentido lato da palavra.
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[Confia no AMOR...] inDueto
O vento suave
a lhe afagar a pele morena e tão bela...
Encontra na pele, a resposta nos arrepios que florescem
E o sopro (místico) do espírito a invadir-lhe a alma...
Transbordando êxtase
e encantamento...
[Inexplicável é a sensação...
Os suspiros
Se multiplicam...
Os arrepios
Exalam
O amor...
Paira
Tanta energia no ar...
[O sobro
D I V I N O...
Qual uma suave brisa
Vento de amor...
às vezes... imperceptível,
mas, sempre presente.
Despertando
uma mescla
De abrasamentos
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E serenitudes...
[Dissipando
As inquietudes...
[Um sobro
D I V I N O...
Ah,
Não se assuste
com as ventanias
do viver...
Até porque elas passam...
Deixe-se levar
qual uma leve pluma
Só sinta o toque suave do vento...
Entregue-se
...sem medo.
CONFIA!
Ele te ama...
e tudo...
é amor.
[Confia no AMOR...
Hare e Juli Lima
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SPINA ( Nova Forma Poética)

NATUREZA

Relaxe! Vamos gozar
Vivendo...no amor
toda sua singeleza!

Das flores... toda sua beleza
Admirar o serpentear dos rios
Agradecer, ao olhar a natureza
Do mar... sua salgada energia
O troar das cachoeiras: riqueza.

SPINA (Nova Forma Poética)

AMOR EM POESIA

Levando pra cama
Vida, alma, paixão
A ti...entrego-me

Bela poesia teu corpo sedutor
Nós dois em versos sonhados
Tua, em teus braços rego-me
Despida d’alma, volúpia envolve
meu corpo! Não fujo, apego-me.

Isabel Pernambuco
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ARTE NORDESTINA
O amor nos quer bem dum jeito diferente,
Dividindo segredos que não toquem na fé,
Pra darmos pra arte, uma alma de mulher,
Pondo nos estilos, meu Nordeste presente.
Repentistas convictos, que levam leitores,
A buscarem com avidez nos nossos textos,
Diversões radiantes, com sentidos, sextos,
Que mapiam destinos, e sonhados amores...
Sermos Nordestinos, e comungando dons,
Aumenta admirações, traduzindo respeito.
Formamos uma dupla com causa e efeitos.
Os sotaques nos versos, dão notas e tons.
Relíquias memoráveis só ao céu, sujeitos,
Estreitam os laços, entre amigos do peito.
Jacó Filho
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Clamores da Natureza
Ouve Senhor o meu clamor
Não aguento tanta dor
Estou sendo devastada
São tantas queimadas
Não posso sobreviver
O monopólio aumentando
O homem sempre desmatando
Vendendo sua consciência
Tendo como consequência
A sua destruição
Sou fonte de aspiração meu irmão!
Sou de Deus a criação
Sou teu viver, sou teu ar.
Sou o futuro dos teus filhos
Por favor, vêm me ajudar.
A fauna e flora se acabando
Até as nascentes estão secando
Índios, pássaros e peixes
Fugindo pra bem longe
A procura de um lugar.
Joaquim dos Santos Marques
Urucará / Amazonas
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[[A saudade não desbota...]]
A saudade
Não apaga as cores
Não desbota nossos ardores
A saudade
Não desbota sentimentos
Não ameniza as querências e ardências...
A Saudade não desbota...
...ao contrário a saudade acentua, d’amor, as cores...

***
Ah, quando a Saudade chega, eu volto no tempo,
e as lembranças me vestem a alma
de sentimentos e emoções.
Juli Lima
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CUIDADO COM OS LADRÕES...
“Por muito tempo minha alma tem vivido com aqueles que detestam a paz.
Só quero a paz, mas quando dela lhes falo, eles se dispõem para a guerra.”
(Salmo 119/120:6-7)
Não se mostram em seu real aspecto
Não, não s’exibem em sua verdadeira forma
Do contrário todos então os evitariam
E há quem de início até s’encante com suas aparências
E, por isso, co’eles convivem e aceitam suas companhias
E deles, eis que quase ninguém desconfia
O seu maior vício?
A provocação, oh, não!
Cuidado
Muito cuidado co’eles
Eles estão bem próximos
Aliás, sempre por perto
Mais perto do que alguém imagina
Como se faz preciso rezar todos os dias a conhecida oração (ensinada pelo Senhor):
“Et ne nos inducas in tentationem; sed libera nos a malo”
“Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal”! (Lucas 11.4)
N’arte da guerra
A ser nossa vida
Ou mais na verdade... o nosso viver e conviver
N’arte da guerra, então...
Perdeu-se a paz... perdeu-se a guerra
Cuidado
Muito cuidado co’eles
São sutis em seus movimentos
Como a se dizer... “imperceptíveis”
Mas, o tempo todo... a estar a curta distância [de nós e de todos]
Quem com toda a sua inteligência conheceria deles a su’audácia?
A que parece serem vampiros... (de nossas vidas)
E o que mais impressiona é que é quase impossível escapar dessa gente
A paz
A ser como o dinheiro (de quem dele é seu dono)
E assim, quem não tem, procura tirar de quem tem
Ou, justamente porque não tem, não suporta que outro tenha
“Wu wei”
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Quem é forte o bastante para não reagir às suas venenosas investidas?
Quem é poderoso a ponto d’executar a arte da “não-ação”?
“Domina-se o mundo deixando as coisas seguirem o seu curso
E não interferindo” (Tao Te Ching, capítulo 48)
Cuidado
Muito cuidado co’eles
Eles estão... por perto
Mais perto do que você pensa
E n’ação do que fazem, muitos chegam a ser criativos
Ou, talvez n’uma melhor palavra, maquiavélicos... ardilosos
No qu’então nos escandalizam
A ponto de não resistirmos à tentação [de revidar o golpe]
Ah! Cuidado
Cuidado com os ladrões... da paz
A propósito
Você já foi assaltado... hoje?
Relembrando:
N’arte da guerra...
Perdeu-se a paz... perdeu-se a guerra
Sendo assim, cuidado
Muito cuidado com os ladrões... da paz
31 de dezembro de 2021
“Mesmo que vivas um século, nunca deixes de aprender”
(Anônimo)
Kim Akemi Hinata
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Em teus braços
Ainda me sinto em teus braços
Refaço o caminho até eles
Buscando na lembrança
A dança que me fez te querer
Gargalhadas e gemidos
Sussurros contidos
Intenso prazer!
Fecho os olhos e me vejo em ti
Sinto nossos suores
E por mais qu’eu ore
Estás aqui, dentro de mim
Assim, nas minhas esquinas
Nos choques que a brisa provoca
Quando me tocas...
Nossos momentos permanecem
Tecem meus devaneios
Pulsam, latejam, te desejam...
Ainda me sinto em teus braços.
               Sandra Laurita.
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DIFICILMENTE SE GOSTA D’ALGUÉM DUAS VEZES (NA VIDA)
“Pessoas falsas são como produtos piratas.
Te atraem pela facilidade, mas logo
te decepcionam pela qualidade”
(Desconhecido)
Segue-se c’outro n’uma mesma estrada
Quem comigo caminha?
Uma verdade qu’eu não sei [por certo]
Se alguém morre e se reencarna [n›outra vida], talvez
Todavia, não na vida d’outro (com o qual co’ele caminha [aqui])
Quando um dia para este ele, pois morreu
E, destarte, não ressuscita
Ou, pelo menos, não da mesma forma como foi da primeira vez
E eis qual um imprevisto fim fulminou a antiga convivência
Que tragédia!
Contudo, não seria a perda d’uma ilusão uma «precisa» libertação?
Pode ser, embora quanto ela machuca!
Oh! Como é difícil retomar um’amizade que de desgosto morreu!
Ao qu’enquanto tiver do lesado a memória, creio ser impossível
... voltar o que antes era
Já que não deixou saudades
Mas, sim, desencantos e mágoas
Na vida
E no conviver
Às vezes passamos a apreciar as pessoas
(que antes não tanto conhecíamos)
E às vezes deixamos de gostar delas
... (na maior parte das vezes justamente porque passamos
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... a conhecê-las)
Percebe-se o oculto d’alguém ao nosso lado
Ond’então dele se desengana
E, portanto, não mais o ama nem tem mais dele a su’afeição ou respeito
Coisas da vida e das instáveis convivências...
Quando detestamos alguém é quase um caminho sem volta
Oh, sim!
Sobretudo quando um dia a configuração d’amizade era outra
Isto é, era prazerosa e agradável
Valia, com certeza, o seu tempo
Um’amizade que se maculou e a outro feriu dificilmente ressuscita
Sim! Raras vezes conseguimos “re-gostar” de alguém
**********************************
28 de dezembro de 2021
«Para um escritor autêntico, mais de um leitor é exagero”
(Lêdo Ivo)
Paulo da Cruz
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VIDA
Vida, vida, vida!
Vida sem vida,
Não é vida!
Viver e não viver
É o mesmo que sobreviver!
E é sobre viver que a vida tem que ser!
Vivenciar cada instante,
Incessante, de forma constante!
A vida é passageira,
Ligeira, sem certezas,
Cheia de surpresas,
Boas, corriqueiras,
Tristes, felizes...
E nós eternos aprendizes,
Da inconstância do viver!
Leila Araújo Pereira.
21.01.2022
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A procura – Nany Andrade
Passei tanto tempo te procurando
Tantos dias, tantas noites...
Nas tardes ao pôr do sol
Sentada na escadaria da praia
Ouvindo aquelas letras de músicas apaixonadas
Que me faziam lembrar de você
Mas você não estava
Nunca estava...
Em outros rostos
Em outras bocas
Em outros corpos
Naquelas taças inebriantes de vinho
Nas centenas de cigarros acesos
No delírio do prazer
Pensava que, por um momento, tinha te encontrado...
Mas não era você...
Falsa ilusão de uma espera infinita
No escuro da noite
Nas conversas com os amigos
Um dia, achei que havia te encontrado
E tudo, por um curto período de tempo, foi bom
Saciava, amenizava as dores que o mundo me fez
(ou talvez eu tenha causado também)
Enfim...
Não sei
Estou perdida, confusa
Desanimada, cansada
Atordoada, despedaçada
Confesso que caí num abismo profundo
À sua procura...
Como dizia Maria Bethânia: “Onde estará o meu amor?”
Porém, hoje
Num dia lindo e ensolarado
Início de um ano próspero
02 de janeiro de 2022
Te encontrei
Você estava tão lindo
Sorriu pra mim
Olhou dentro dos meus olhos
E me disse: “estou aqui, não vou te deixar”
E todo aquele medo foi embora, partiu
Toda aquela angústia se foi sem olhar para trás
Foi como se um peso saísse de mim
Enfim quebrei as amarras que me causavam dor e sofrimento
Confesso que nunca havia pensado nessa possibilidade
Sempre te procurei lá fora
Mas você estava aqui dentro
O tempo todo
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Era preciso que eu entendesse
Que aquilo que me faz feliz estava aqui
Sempre esteve
Eu estava cega
Não te enxerguei
O mundo me fez acreditar que eu te encontraria aí fora
Hoje sou grata por ter te encontrado
Obrigada, AMOR PRÓPRIO
Nunca te deixarei
Nem deixarei te levarem de mim
Jamais
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Saudades da amada
Os desejos vêm, tão fortes,
Ainda que meus lábios não saciaram,
Nossos músculos, nunca se tocaram,
Mesmo assim gritam alucinados,
Pedindo em junção carnal!
Ah, se tivesse em meus braços,
A degustar na semiabertura das pernas,
É bailar no vai e vem da cintura.
É desejo, é textura, pele fina,
Encharcadas do néctar,
E em sabor, ainda que amargo,
Explode, estufa as veias,
E os nervos elevados,
E em puro sincronismo de prazer !
Natomarkes
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EXPLOSÃO DE AMOR

Quisera nossa existência
Fosse bonitas explosões;
Tornaria viajante atirador.

Pelas ruas, muros, estradas, lares;
Com imenso canhão de harmonia,
Explodiria perfeitos botões, em flor
Fazendo exalar fragrâncias de paz,
Tremular nosso planeta de... Amor.

Nina Mariza
Berilo-MG

CLASSIFICADO POÉTICO

Procuro senha desse
amável coração, para
adentrar... meu canto.

Abraçada à viola, entrarei também;
Faremos folia com aquela melodia,
minha paixão, meu eterno encanto!
Caso fique emocionado, minha fina
tez aveludada, enxugará seu pranto.

Nina Mariza
Berilo-MG
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Menina
Rosangela Mariano
São Leopoldo - RS
marihanaescritra@gmail.com

Menina feliz
de raios e luz!
Menina de laços,
abraços e enlaços...
Menina de vestido
rodado,
dos sorrisos
de agrado...
dos pés em asas,
das palavras dançantes,
das letras,
versos e matizes...
Menina da esperança
dos sonhos de criança!
- Flores de jacarandá...
Menina da PAZ,
das sombras verdes,
dos jardins saudosos,
dos vovôs e vovós
amorosos...
- Cheiros de hortelã...
Menina do FUTURO...
do perene caminhar...
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Resenhas
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RESENHA DE ITINERÁRIO DO TEMPO (2021), DE JONAS LEITE

Maria Alice de Jesus Pereira dos Santos1

O poeta que aqui vamos apresentar se trata de Jonas Leite, como é conhecido o Doutor e Mestre
em Literatura e Interculturalidade pela Universidade Estadual da Paraíba. Possui graduação em Direito pela
Universidade Estadual da Paraíba e graduação em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa e suas
respectivas Literaturas, pela Universidade Federal de Campina Grande. A partir de agora, vamos nos deter a
analisar o primeiro livro poético do autor, intitulado de Itinerário do Tempo, que foi publicado em São Carlos
pela Pedro & João Editores em 2021.
A obra, Itinerário do Tempo, dialoga com o imaginário do autor por meio dos vários poemas que
compõem o livro, que se encontra organizada em quatro partes. São, sobretudo, poemas curtos que tratam de
temáticas como, por exemplo, o amor pela arte, a exaltação à natureza, a infância não recuperada, o silêncio e
tantos outros temas. Assim, a poética vai ganhando corpo e se construindo carregada de simbologias imagéticas
que descrevem cenas do dia a dia, encontros amorosos, ou mesmo entre amigos, e vai envolvendo o leitor a
cada página lida e virada, como se fosse um alimento para os olhos.
Desse modo, Itinerário do tempo pode ser compreendido a partir de metáforas, imagens verbais,
sentimentos, emoções e da liberdade criadora de Jonas Leite. O eu lírico revela, com toda sua delicadeza de
alma poética, aos poucos, facetas de sua intimidade e solidão necessárias para ouvir a própria voz enquanto
dialoga com o leitor ao aproximar suas vivências cotidianas da boemia urbana.
O poeta revisita suas lembranças e vivências de outrora e depara-se com saudades vivas de casa, de
uma infância com algumas cicatrizes que o tempo não foi capaz de apagar. Isso pode ser percebido no poema
que recebeu o título “Recuperação da Infância”, o que aproxima a poesia de Jonas Leite da romântica de
Casimiro de Abreu (1839-1857), em especial o poema “Meus Oito Anos”. Há, “Em Recuperação da Infância”,
uma individualização do desejo e seus anseios marcados com expressão de alegria, de tristeza e de melancolia,
como revelam versos a seguir:
Preciso voltar à casa
E ver se consigo me ver novamente
Correndo pelo corredor.
Quem sabe não deixo lá
A mágoa desse tempo
E dessa idade. (2021, p. 21)

Neste poema curto, elaborado em sextilha, marca momentos de uma infância alegre e triste do eu
lírico. Há também acontecimentos que deixaram mágoas profundas que ainda permeiam suas lembranças e
1

Cursando Mestrado em Letras/POSLET- Universidade Federal do Sudoeste do Pará- UNIFESSPA/Marabá. * alicesantos@unifesspa.edu.br
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memórias, os versos finais do poema alude o tempo associado à amargura da vida. Esse poema é carregado de
emoção, sentimentos e imagens que rementem ao lar e a passagem de um tempo cronológico e psicológico.
Na segunda parte da obra, o eu lírico nos conduz ao ambiente urbano, as noites e seus mistérios,
amores, paixões, como no poema intitulado de “Antífona”, (2021, p. 51), que evoca o poeta simbolista Cruz e
Souza. O poema, em questão, apresenta a contribuição do simbolismo, e é distribuído em quatro versos com a
metáfora da incompreensão do desejo ao referir: “Estamos debaixo dos teus pés, / Doce cruel Desejo”. Desejo
em maiúsculo, como se o eu lírico quisesse dar ênfase à intensidade erótica e, ao mesmo tempo, revelar o
frisson da carne e as consequências de tal ato: “Não olvideis que a carne de prazer/ Crispa de dor.”. Verifica-se
aspectos noturnos, herdados do culto da noite, associado ao encanto e ao mistério.
Na terceira parte do livro encontramos a metapoesia2. As máximas de que “o caminho se faz ao
caminhar” ou ainda “o caminho pode alterar a experiência ou a expectativa anterior do caminhante.”. Desse
modo, o poeta sabe que o tempo prepara seu plano de sedução. O poema, “Primeira Tentativa” (2021, p.
139), revela-se seus primeiros passos ao afirmar: “Penetro nas fendas das palavras. / Para tentar entrever o
oculto delas. / Mas insondáveis são os caminhos do verbo.”. Assim, o poeta dá ênfase à primeira tentativa de
encontrar nas palavras o jeito correto, a técnica adequada para colocar no papel o que ainda o desafia, o fazer
poético e, parafraseando Guimarães Rosa, (2021, p. 174) diz que: “sempre tento – mas não há palavras para
tudo” (2021, p. 141). Nota-se que há uma preocupação formal que o apresenta como escritor: o gosto pela
poesia, o verbalismo delicado com que criou cada poema, a força das imagens que marcam o seu imaginário,
que vai desde “A Cinza do dia” (2021, p. 11), até chegar num poema sem título que refere o silêncio. (2021,
p. 171).
Na quarta parte da obra, no plano temático, e através dos dezoitos poemas que a compõe, constrói-se o
seu discurso poético sobre as desilusões que deseja esquecer e as compara como se fossem “cacos de vidro,”
(2021, p. 135), do passado ao retomar suas lembranças e do presente em um estilo simples, sem exageros
sentimentais, o autor revela a serenidade com que aceita o peso das palavras “Se é dádiva ou castigo” (2021,
p. 143), estabelecendo um paradoxo da memória: lembrar e esquecer.
Em Itinerário do Tempo, a poesia possibilita ao homem o encontro com a cultura, espaço de revelação
e de reconhecimento do prazer, da fantasia e da realidade circundante, além de lhe propiciar ampla crítica e
valores vigentes na sociedade. Para Jonas Leite, viver a poesia é viver o mundo. Então, o eu lírico em busca da
perfeição do seu fazer poético, sabe das exigências desse mundo real e, como se fizesse uma evocação crítica,
afirma: “Os deuses nunca admitem que erram: [...]”(2021, p. 145) e “Assim, os mortais escapam” ( 2021, p.
145).
O estado poético numa época de tanta fragmentação é uma luta constante contra todo o processo de
coisificação, que destrói o ser humano. Como afirma o poema “Equação do Mito”: “Deixar de ser/ Para ser.”
(2021, p. 151). Nota-se que há, nos versos, um encontro do eu lírico consigo mesmo uma espécie de linha
tênue que une seu desejo de escrever e a poesia, como realização de todos os seus anseios.
Contudo, no verso intitulado “Poética”, o eu lírico revela a sua intimidade:

2

A noção de metapoética indica uma relação não com a linguagem, mas com sua experiência; não com um código, mas
com uma prática de criação. Se a metalinguagem diz respeito a um fenômeno em que a linguagem fala da própria linguagem, a
metapoética diz respeito a uma criação que falada própria criação. (Grifo nosso)
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Busco as palavras
Na tentativa das frases
Num jogo de perceber o que virá
Mas a ideia movediça, amorfa
Desintegra-se à concretude de verbos
E sempre perco. (2021, p. 137)

Nota-se, portanto, que o poeta sofre, angustia-se frente a sua busca pelas palavras criadores capazes
de traduzir o que o sente, mas, acaba vencido pelo verbo. Desta forma, a poesia e o fazer poético não podem
ser uma criação bem-sucedida porque o poeta se sente inerte e combalido: “E sempre perco” – assim revela
o eu lírico, além de informar por que motivo se sente bastante solitário. O caráter da autenticidade da escrita
de Jonas Leite poderá ser pensado, desta forma, como uma busca constante pela palavra original, a palavra
que se sustenta entre a linha tênue que separa o homem livre e o apaixonado, do homem sério e dos seus
compromissos sociais; podemos dizer que da palavra luminosa da vida, que é a escrita:
Em silêncio
O Tempo prepara seu plano
E induz os homens à sedição.
Depois, como resposta à revolta que se erigiu,
Oferece atalhos
Para, novamente, cairmos na armadilha. (2021, p. 171)

Em suma, em Itinerário do tempo, Jonas Leite faz um convite para um diálogo entre o fazer poético, o
eu lírico e outro, os seus leitores. No plano formal, a linguagem, as metáforas, as imagens surpreendentes, a
escolha das palavras (expressam desejos); a predominância de substantivos, a utilização de letras maiúsculas
(com a finalidade de dar um valor absoluto a certos termos), dão forma de expressividade a esta poética que
vem se afirmar na literatura brasileira contemporânea.
A obra de Jonas Leite, nos conduz por um caminho marcado por uma atmosfera de passagem do tempo
em poemas que revelam os acontecimentos em dado momento ( manhã, tarde e noite), mas só no silêncio
da noite e de seus encantos é que o eu lírico revisita suas lembranças como ser criador. É nesse instante de
introspecção e em pleno caos que se encontram alternativas possíveis para as suas ilusões.
O poeta elabora um repertório imagético, como se o eu lírico estivesse de olhos fechados olhando
para dentro de si, revisitando suas memórias e lembranças em busca de algo que o ajudasse a encontrar o
que o impulsiona a escrever. O verso “E induz os homens à sedição”, o eu lírico é seduzido e se entrega ao
transbordo poético, mesmo que depois haja arrependimento. Jonas Leite possui alto grau de consciência sobre
ser escritor e sobre sua escrita poética, assim como percebe o mundo real e as suas armadilhas. Entretanto,
demonstra sua fragilidade enquanto homem, matéria, mas acredita numa forma de transformação social, que
se mantém apenas como perspectivaREVISTA BARBANTE - 91

Assim sendo, o caminho percorrido pelo autor seria, então, o seguinte: tempo, memória, imaginário,
liberdade criadora e o outro, como se um vocábulo coubesse dentro do outro e desta forma se completassem.
Todavia, percebe-se que em Itinerário do Tempo Jonas nos propõe uma reflexão acerca da função do ser
poeta na contemporaneidade e o papel da linguagem na busca de caminhos possíveis que aliviem o peso da
realidade. O autor encerra sua obra com positividade olhando para um futuro próximo e suas possibilidades
de vir a ser o que sempre desejou, ser de fato um escritor, pois o primeiro passo já foi dado, o caminho já foi
percorrido, embora haja armadilhas. Em suma, Itinerário do Tempo abre espaço para outras possibilidades de
leituras, devido a sua vasta complexidade e estrutura lírica.

REFERÊNCIA
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Biografia do fotógrafo desta edição
Cícero Batista de Oliveira Júnior, potiguar, 52 anos, graduado em
jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte UFRN, atua como fotojornalista desde 2006. Possui experiência
também em fotodocumentarismo, fotografia publicitária, e como
professor de fotografia, tendo trabalhado como instrutor no
Pronatec, Universidade Câmara Cascudo, Universidade Potiguar e
atualmente na UFRN. É um dos autores do livro Hora Imortal –
UFRN Contemporânea.
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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.
E veio lá do Uzbequistão o conto do nosso querido Abdulloh Abdumominov
com apenas s 13 anos de idade que fará parte, por três meses de estágio, do
conselho editorial da Barbantinha.
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
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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
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Lavínia Araújo
03 anos
Natal - RN
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Lavínia Araújo
03 anos
Natal - RN
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Lavínia Araújo
03 anos
Natal - RN
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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
REVISTA BARBANTE - 111

Conto
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Ladrões de tempo
Abdullah e eu, que moramos ao lado, somos amigos íntimos e nos tornamos muito próximos.
Certa manhã, não conseguimos nos divertir com ele. Mas não tínhamos um objetivo. Não
sabíamos o que fazer e, quando estávamos fazendo algo com um grande pedaço de madeira,
meu pai acordou de repente. Meu pai ainda está meio aberto: «Sim, ladrões do tempo!»
Você está perdendo seu tempo? Eles disseram. Eu não entendia o significado das palavras
do meu pai «ladrões do tempo». Quando perguntei, eles adormeceram. Meu amigo Abdullah
também disse: «Somos ladrões», disse ele, tremendo de medo. Quando o sol nasceu, ele
entrou em sua casa. Também adormeci de exaustão. Lembrando que estava atrasado para a
escola, lavei rapidamente o rosto e as mãos e bebi chá às pressas. Eu nem me lembro do que
comi ou bebi com pressa. Achei que chegaria atrasado à escola, mas a aula ainda não havia
começado. Assim que cheguei, a professora entrou. Ele cumprimentou o Mestre com todas as
suas forças. «Queridos estudantes!» Estou feliz em ver você. Minha alegria não tem limites.
No momento em que nosso professor estava explicando o assunto para nós um por um,
um colega entrou: «Professor, me desculpe pelo atraso esta noite.» «Daniel, não se atrase
de novo.» Desta vez eu te perdoei, mas da próxima vez vou puni-lo. Caros alunos, vocês
devem construir um novo Uzbequistão e ao mesmo tempo justificar a confiança de seus pais,
que estão dispostos a sacrificar suas vidas por vocês. Se você ficar famoso, terei orgulho de
dizer que dei aula para esse aluno na rua ”, disse nossa professora. Essas palavras de meu
professor causaram uma impressão especial em mim e aumentaram minha autoconfiança.
Nesse ponto, todos os tipos de sussurros começaram na sala de aula. «Você virá ao meu
aniversário amanhã?» Soou como Era óbvio que nosso professor tinha ouvido essas palavras.
«Ladrões de tempo», disse o professor. O olhar penetrante do professor nos alunos estava
cheio de pesar. «Time Thieves» ... Eu ouvi essa palavra do meu pai quando estava brincando
com um amigo. É por isso que não fico surpreso quando ouço essa palavra. Meus colegas
ficaram surpresos. Daniel, como Abdullah, meu amigo, tremia de medo. «Daniel, por que
você está tremendo?» Disse a professora naquele momento. «Você nos chamou de ladrões,
não é?» Aqueles que roubam não são punidos? «Os ladrões do tempo são punidos pelo
próprio tempo.» Você está se machucando. «Professor, eu não sei o significado desta frase
de forma alguma, mas conte-nos sobre o roubo de tempo.» «Pessoas que roubam geralmente
são punidas.» Ladrões de tempo são uma exceção. É verdade que um ladrão de tempo não
será punido. Ele nem mesmo é responsável perante a lei. Mas perder seu tempo agora é o
mesmo que roubar seu tempo, seu futuro. Todo o mundoQuando você faz um esforço sério,
pode alcançar o extremamente rápido. «Ehh, meu amigo Abdullah e eu somos os ladrões
do nosso futuro ...» Daniel pensou. Essas palavras do Mestre encorajaram Daniel. Naquele
momento, Daniel percebeu o que era um «ladrão do tempo». Ele até veio a nossa casa com
pressa: «Anwar, você está aqui?» A partir de hoje, eu entendo o valor do tempo, né ?! «Sim,
Abdullah, você entende, não perdemos mais nosso tempo, apenas estudamos.» Nesse futuro,
seremos um dos líderes mencionados por meu professor. «Eu concordo com você.» Não
perca seu tempo! Sempre vou lembrar que é um troféu!
Abdulloh ABDUMOMINOV, Ela é uma aluna da 7ª série na Escola No. 102 em, Uzbekistan
Tashkent
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