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Palavras aos leitores e às leitoras
As pessoas felizes lembram o passado com gratidão, alegram-se com o presente e encaram o 

futuro sem medo.

Epicuro

É com imensa alegria e emoção que trazemos a edição de número 43 no aniversário 
de 10 anos da revista Barbante.

Não foi fácil chegar até aqui. Pisamos em pedras, enfrentamos tempestades, 
revoluções, manifestações, protestos e até mesmo guerras. Passamos por mudanças 
no senado, congresso e governo federal. Assistimos a profundas mudanças mas 
também a grandes retrocessos na sociedade brasileira.

De 2012 para cá muitas árvores foram derrubadas, muitos animais entraram em 
extinção, muitos negros e negras foram mortos, muitas mulheres e crianças sofreram 
algum tipo de violência e o mundo ficou cada vez mais tecnológico. A poesia, 
muitas vezes, pareceu ter se escondido da violência do mundo, mas, em seguida, 
aparecia com sua força de transformação e sensibilização! E a Barbante seguiu 
firme em seu propósito de contribuir para a valorização das artes e da literatura, das 
trocas humanas e do crescimento da capacidade de sonhar e de realizar.

Estamos em plena revolução da velocidade da Internet  e hoje a nossa revista é 
disponibilizada mensalmente com o 5G chegando às mais diversas e longínquas 
regiões do país. Isso é bom porque assim podemos ser mais lidos/as. No entanto, 
também gostamos de ser ponte para outras leituras: aquelas que acontecem quando 
você conhece um/a novo/a escritor/a ou artista e decide saber mais, conhecer mais 
sua produção.

A Barbante nasceu guerreira, daquelas revistas que nascem tímidas, querendo 
apenas divulgar um pouco da literatura norte-rio-grandense de onde venho e 
onde a professora Christina Ramalho viveu por alguns anos. Os nossos primeiros 
colaboradores e ilustradores todos eram do Rio Grande do Norte. Na sua primeira 
edição, a revista Barbante tinha apenas 71 páginas e foi ilustrada por mim, 
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Rosângela Trajano. Lembro-me bem da emoção que senti ao ver o primeiro número 
da Barbante pronto! Foi tudo tão lindo!

Como tudo se transforma e está em movimento, segundo o filósofo Heráclito, a 
Barbante também tem o seu devir. E movimentou-se bastante durante esses 10 
anos. Tornou-se conhecida nos quatro cantos do mundo, muita gente de todos os 
lugares já escreveu para ela, muita gente de longe conhece a Barbante e presta-lhe 
as mais diversas homenagens.

Queremos e precisamos continuar com a Barbante, porque ela é necessária às artes 
e à literatura. Ela é necessária a todos que esperam a chance de poder publicar os 
seus primeiros escritos literários. Mas também é um canal aberto a quem já publica 
há algum ou há muito tempo e tem vontade de estar conosco.

Nestes 10 anos da Barbante, surgiu, ainda, a Barbantinha, um caderno especial 
escrito e ilustrado por crianças e jovens também do mundo inteiro, porque a infância 
também precisa ter voz e poder se expressar através das artes.

Caminhamos para os próximos 10 anos felizes por saber que nossos/as colaboradores/
as e leitores/as são fiéis, têm amor e cuidado pela Barbante, que ora se veste de 
estrela, ora de árvore e ora de senhorinha vendedora de munguzá nas tardes quentes 
de verão das terras potiguares.

Feliz aniversário, Barbante! Parabéns por ser essa menina feliz e buchuda que 
oferece cajus ao mundo!

As editoras.
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Mensagens de felicitações à 
Barbante pelos seus 10 anos

de idade
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MENSAGEM DE PARABÉNS DE JEAN SARTIEF QUE MORA NO 
PORTO EM PORTUGAL

Jean foi editor da revista Barbante por alguns meses, ilustrou as primeiras 
edições e sempre participa com alguma poesia.

Dia de comemorações! Os dez anos da revista Barbante merecem todo 
louvor. Uma revista que nasceu da garra e determinação da poeta 
Rosângela Trajano e ao longo do tempo teve a colaboração de inúmeros 
escritores, ensaístas, contistas, poetas, ilustradores, pensadores, filósofos, 
enfim...uma gama de pessoas que contribuíram com afinco para torná-la 
uma grande e bela revista virtual. A Barbante tem um cuidado especial 
com as crianças e também sempre proporcional temáticas interessantes 
nas mais diversas áreas que nos enlaçam de boas reflexões. Uma revista 
que alcançou outros países e que tem uma vertente plural e democrática. 
Desejo mais dez, vinte, trinta anos para a Barbante e toda a equipe e 
colaboradores.
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Parabéns, Revista Barbante!!!

10 anos. O tempo passa. E a Revista Barbante rejuvenesce a cada ano. 
O tempo afeta, inversamente, a Barbante. Cada ano que passa, ela mais 
brilha... 

Conheci a Barbante através de um convite. E, me encantei com o Projeto. 
Uma produção

Esmerada, linda, revelando a sua origem. A Barbante dá corpo a variados 
estilos e textos literários. É imersiva e Transcendente.  Ela, amplia as 
fronteiras de cada colaborador.

O Amor é presente em cada página. O Amor pulsa em cada obra que 
a Barbante carrega em si.  A Revista Barbante é um espaço cultural, 
diferenciado, acolhedor e formador, idealizado por um ser apaixonado 
pelas letras... Rosângela Trajano.

10 anos, com maestria, tecendo história, agregando valores e unindo 
pessoas e suas expressões literárias, ideias, ideais e sonhares, num varal 
literário.

Obrigada, Rosângela Trajano e Christina Ramalho! Obrigada 
Colaboradores! 

Parabéns pra TODOS! Parabéns, REVISTA BARBANTE!!!

Juli Lima                                                                                                                                         
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O ABRIR DE BOCAS DA SEREIA INFINITA

Samuel de Mattos

Eu acompanho a Revista Barbante desde o ano de 2013. Foi em uma de suas edições que 
publiquei meu primeiro poema em algum lugar deste mundo, lembrança deliciosa que levarei 
comigo para a eternidade. 

Como o canto de sereia, que se estende a todas as pessoas de forma aprazível, a Barbante ali era 
ainda uma aprendiz com um caminho brilhante pela frente. Identifiquei-me com isso e, junto 
a ela, trilhava eu o mesmo percurso, sem medo das águas revoltas e dos temporais inevitáveis.

Há quem diga que temporais difíceis fazem bons marinheiros. E concordo plenamente. Mas 
fazem também bons construtores de sonhos, os quais se realizam a cada canto de sereia em 
alto mar. Quando a maré está baixa, não significa que os sonhos morreram. Pelo contrário: é 
o tempo de descanso para a maturação de novas ideias e o repouso da sereia que cresce e se 
expande pouco a pouco, preparando-se para o próximo canto. 

De lá para cá, a Barbante continua ecoando não um, mas vários cantos, que são diferentes 
vozes, aquelas que por muito tempo não puderam ser ouvidas, mas foram silenciadas por 
diferentes percalços em mares nada fáceis. Mesmo com tantas dificuldades, o velejar das águas 
nunca parou e, assim como a voz da sereia, a poesia do poeta resistiu ao tempo e ao vento dos 
temporais. 

No ano de 2020, ganhei um precioso presente: fui convidado por Rosângela para participar 
como conselheiro da Barbante, o que me fez transbordar de alegria. Além de ser colaborador 
contínuo com poemas, artigos e resenhas, tive o privilégio de me achegar ainda mais deste 
belíssimo projeto! Mais colaboradores vieram e se somaram ao trabalho multifacetado da 
Revista, quer por meio de textos científicos, quer por meio de textos artísticos. Para aumentar 
ainda mais o público colaborador, a Barbante começou também a trilhar seu caminho com o 
canto de muitas crianças e seus encantadores feitos no aflorar da vida. 

Como é possível enxergar, mesmo em meio às intempéries dos mares revoltos, o coro desta 
Sereia nunca cessou, mas continua a ressoar por muitas e muitas águas. Aquela Barbante 
que cresceu pequenina, ainda tímida, ecoando suas primeiras notas, agora está uma Rainha 
linda, encorpada em voz, com sua cauda multicor num caudaloso curso que não cessa de 
impressionar... E que suas bocas jamais se calem, que muitas vozes por ela falem. São 10 anos 
de vida e muitos outros a conquistar... Infinitamente! 

PARABÉNS, BARBANTE!!!
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Barbante, não sonha com o sucesso, trabalha para ele...

Ao me inteirar da trajetória da Barbante pude constatar que a “máxima 
“... se você ama o que você faz, você será bem sucedido... se encaixa com 
perfeição no sucesso desta Revista. 

Confesso que tal constatação me empolga e estou muito honrada em 
participar com esta pequena contribuição, pois que acredito na persistência 
como caminho para o êxito, que nasce do querer e da determinação 
daqueles que ultrapassam aquela sensação de medo, de derrota, para 
sonhar grande.

Assim, parabenizo a Barbante e aos seus integrantes e colaboradores que 
se dedicam à Missão da revista; que apostando na soma de esforços para 
a conquista do sucesso, fazem coisas maravilhosas acontecerem, coisas 
no mínimo, admiráveis. 

Marisa Costa 
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Acróstico em homenagem à 

Revista Barbante nos seus

10 anos de existência em favor

do bem comum e do mais alto

relevo da literatura e da poesia.

  

                REVISTA BARBANTE

R evigora a literatura brasileira

E  a engrandece,  iluminando nossas almas.

V em como o nascer de um dia de sol

I mpregnando-nos de felicidade em prosas e rimas.

S imulando sonhos e ilusões guardadas

T ransporta-nos para o mundo dos astros e da magia.

A  ssim se configuram os escritos da Revista Barbante.

B ailam as palavras que reviram o coração e faz

A noite reluzir no neon das ruas!

R etrata saudades do que perdemos e ganhamos na vida.

B usca o suspirar da felicidade eloqüente na

A ntevisão de um futuro de paz e calmaria, assim como

N o frescor dos arrebóis, os pássaros deixam se refrescar!

T endo o ápice da literatura como bússola 

E m noites de plenilúnio a Revista Barbante é taça de luar.

                                              Antenor Rosalino
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Artigos
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CLARICE LISPECTOR: UMA HISTÓRIA VIVIDA EM PALAVRAS

Ricardo Santos David1

RESUMO

Este artigo lança um olhar acerca da subjetividade/particularidade do mundo clariceano dispostas em literaturas 
que assentam o ser humano como objeto central. Objetiva evidenciar as contribuições da literatura clariceana 
para a constituição do processo autoformativo. As obras clariceanas representam um nó relacional entre o 
homem e suas incompletudes e refinam as possibilidades de constituição de um sujeito protagonista de si. 

Palavras-chave: Clarice Lispector. Literatura. Formação humana. Autoformação.

CLARICE LISPECTOR: A STORY LIVED IN WORDS

ABSTRACT

This article takes a look at the subjectivity / particularity of the Claricean world arranged in literatures that 
establish the human being as central object. It aims to evidence the contributions of the Claricean literature to 
the constitution of the autoformative process. The Claricean works represent a relational knot between man 
and his incompleteness and refine the possibilities of constitution of a subject protagonist of itself.

Keywords: Clarice Lispector. Literature. Human formation. Self-training.

_____________________

Pós - Doutorado em Educação: Formação de Professores e Novas Tecnologias, pela FCU - IESLA, Doutorado e Mestrado em 
Comunicação: Audiovisual e Educação: Formação de Professores e Novas Tecnologias, Especialista em Docência Ensino Superior 
e Linguística Aplicada, pela UCAM/RJ. 

Introdução

 Este texto é resultante de estudos realizados no Grupo de Pesquisa do Pensamento Complexo (GECOM) 
da Faculdade de Ciências Sociais (FAFIC) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Sua 
temática pretende invadir o mundo de Clarice Lispector em todas as dimensões pessoais, experienciais e 
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cósmicas vividas pela autora, a fim de compreender segredos tecidos num processo de autoformação1 plural.

É uma pesquisa bibliográfica que tomou como ponto de partida a releitura de aportes teóricos que 
discutem as temáticas nele instituídas. Dentre outros que possibilitaram traçar o percurso de escrita desse 
texto, citamos: Borelli (1981), Fonseca (2007; 2009); Freire (1996), Gotlib (2013), Klôh (2009), Morin 
(2007), Oliveira (2007), Rocha (2011), Sá (1979; 2007), Souza (2014), Vygotsky (1998), Tiesenhausen (2007), 
Todorov (1996).

A primeira parte relata a trajetória da vida de Clarice Lispector; a segunda, centra o olhar nos devaneios 
literários clariceanos que reconhecem o homem como objeto principal. No terceiro momento, evidencia-se a 
relação de Clarice Lispector com a literatura infantil, a partir do mergulho nos mistérios encantados de duas 
obras autorais, O mistério do coelho pensante e A vida íntima de Laura. Nas conclusões finais, imprime-se 
o aprendizado adquirido por meio da vida de Clarice Lispector frente ao processo de autoformação humana 
constituído por meio da palavra lida/escrita.

Clarice Lispector: Uma vida em verso e prosa

“Clarice Lispector não nasceu Clarice. A menina nasceu Haia” (KLÔH, 2009, p. 12), palavra hebraica 
que significa vida. O nome Haia combinou com a sua proprietária por ser ela um sujeito cheio de vida por 
dentro. Uma vida que não se conformou em viver enquadrada numa forma porque ansiava saltar nos dois 
pólos: o de dentro e o de fora.

Clarice nasceu aos 10 de dezembro de 1920, na cidade ucraniana de Tchetchelnik, no período da 
Primeira Guerra Mundial (1914-1918), onde vivenciou o massacre aos judeus (saques, estupros assassinatos). 
Sua infância foi marcada por transformações desde a imigração para o Brasil em março de 1922 com dois 
meses de idade, junto ao pai Pedro Lispector (Pinkhouss), a mãe Marieta Lispector (Mània) e duas irmãs, 
Tânia de 6 anos e Léia (Elisa) de 9 anos; a troca do nome para Clarice Lispector; sérias crises financeiras; o 
choque frente ao aprendizado de uma nova cultura; várias migrações em estados brasileiros (Maceió, Alagoas, 
Pernambuco e Rio de Janeiro); e,  a perda da mãe aos nove anos de idade (KLÔH, 2009). 

No Brasil, a família Lispector sempre morou em casarões antigos alocados em bairros periféricos 
da cidade. Seu pai trabalhou na lavoura, vendeu tecidos para roupas, foi representante de firmas comerciais, 
fabricou sabão e percebia um salário considerado irrisório para a época. 

A mãe sofria de paralisia e era cuidada por Elisa, de mais ou menos doze anos de idade, que também 
cuidava de Tânia e Clarice. “A doença da mãe e a pobreza foram, pois, fatos marcantes” (GOTLIB, 2013, p. 
59). Um fator relevante na história de Clarice é que a mesma se sentia responsável pela patologia da mãe e 
devido ser muito ativa dizia que escondia de si a dor de ver a mãe doente.

Clarice foi aluna da rede de ensino público de Pernambuco e começou a escrever logo que aprendeu 
a ler. Aos nove anos de idade já estudava piano, hebraico e iídiche, língua falada pelos familiares judeus 
(ROCHA, 2011). Aprendeu a língua portuguesa para falar, ler e escrever o russo que era o idioma de seus pais 
1  Compreendida como modelo de formação constante e contínua que acontece na relação do sujeito consigo, 
com os outros e com o ambiente em que vive (GALVANI, 2002).
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e, a sua própria língua, visto que a mesma tinha a língua presa e isso lhe obrigava a um sotaque parecido com 
o nordestino (GOTLIB, 2013).

Mantinha uma relação de amor com os animais, por isso, “sua obra inteira é povoada por bichos” 
(FONSECA, 2009, p. 10).

Além de gatos e galinhas, haverá os bichos com nomes: o cachorro italiano Dilermando, o cachorro 
americano Jack, a miquinha Lisete, todos pertencentes a Clarice. E haverá outros bichos, de outras 
pessoas: a rata Maria de Fátima, o cão Bruno Barbieri de Monteverdi e a cadela Bolinha. Alguns não 
serão identificados pelo nome e aí o repertório será farto: coelhos, leão, girafa, macacos, peixes, búfalos, 
baratas, pombos, lagartixa, pintos, periquitos, ratos, cavalos, patos, quati, cães, eles também “seres” 
com verdadeira carga instintiva, selvagem, pura (GOTLIB, 2013, p. 66. Grifo da autora).

Ao retratar literariamente os animais, “Clarice se utiliza da figura animal para destacar a condição de 
animalidade que existe dentro dos seres humanos” (SOUZA, 2014, p. 115). O amor pelos animais é evidente 
em quatro de suas cinco obras infantis: O mistério do coelho pensante, A mulher que matou os peixes, Quase 
de verdade e A vida íntima de Laura.

Outra especificidade do comportamento clariceano é a necessidade de companhia, afeto e carinho. Na 
infância, Clarice ficava ao pé da escada convidando as crianças que passavam na rua para brincarem com ela. 
Brincar e inventar eram uma aventura, no entanto, a solidão acompanhou a menina desde muito cedo e isso 
pode ter sido injetado em seu narrar quando empreende a existência de seres imaginários nas obras Perto do 
coração selvagem e A vida íntima de Laura (GOTLIB, 2013).

A arte teatral foi a fonte inspiradora para Clarice Lispector descobrir-se autora. Aos nove anos de idade 
escreveu uma peça em três atos, a qual intitulou Pobre menina rica, porém, os originais desse manuscrito foram 
perdidos. Em 1935, mudou-se para o Rio de Janeiro na companhia do pai e irmãs. Estudou Direito e trabalhou 
como jornalista. Casou, em 1943 com o diplomata Maury Gurgel Valente e, devido às inúmeras viagens do 
marido, morou em vários países. Casada há 16 anos, em 1959 separou-se conjugalmente e voltou ao Rio de 
Janeiro com os filhos, Pedro e Paulo (GOTLIB, 2013). Nesse período, passou novamente a sofrer dificuldades 
financeiras e para manter-se passou a usar pseudônimos para assinar páginas jornalísticas (ROCHA, 2011).

Clarice era considerada “uma pessoa muito discreta, reservada. Não gostava de dar entrevistas e, talvez, 
o lugar em que ela mais se encontra seja justamente sua ficção” (KLÔH, 2009, p. 13). Em dezembro de 1977, 
a autora morreu, vítima de câncer (ROCHA, 2011). 

Clarice e a literatura: O desvelamento do homem

“Falar de Clarice Lispector (1920-1977) e sua obra exige abertura dialogal” (FONSECA, 2007, p. 11). 
Esta frase esclarece que Clarice vivia as palavras que escrevia e, para entender isso é preciso estar preparado 
para o inesperado. A vida de Clarice sempre foi distanciada das convenções as quais os sujeitos estão habituados, 
por esse motivo é que o autor referido reforça a invisibilidade das coisas que são, ou repentinamente, deixam 
de ser, porque são compostas de perguntas que, ao invés de induzirem respostas, estão sempre gerando novos 
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questionamentos. Na visão de Clarice Lispector a pergunta “é mais importante que a resposta” (BORELLI, 
1981, p. 78) por ser uma prática que dá sentido à existência. 

A relação de Clarice com a literatura foi uma história de amor cerceada pelo golpe da paixão e da 
desilusão, do encontro e do desencanto, da entrega e da fuga, do diálogo e do silêncio, do amar e não-amar, 
de sentimentos que arrebatam a consciência do homem e o transfere a destinos indizíveis, únicos e plurais. 
“Abriga uma inquietante e desafiante cosmovisão de mundo e de homem [...] que, por um estranho paradoxo, 
somente a palavra pode fazê-la comunicante (FONSECA, 2007, p. 11). O autor faz um chamamento para as 
estranhezas refletidas nas obras literárias clariceanas ao atentar que o homem e seus segredos mais íntimos 
eram o objeto de estudo de Clarice. Isso se reafirma quando Clarice desenha que todos os homens são uma 
pergunta e o que conhecem de si é muito pouco. 

Na condição de garimpeira de intimidades, Clarice se utiliza da palavra comunicante para buscar 
o desvelamento dos mistérios e amores humanos, bem como, “a surpresa diante do mistério da vida e do 
amor, ou diante dos ‘caminhos secretos da natureza’, produto de agudo senso de observação, por vezes um 
tanto cômica, será o motivo principal de suas histórias” (GOTLIB, 2013, p. 81. Grifo da autora). A sutileza 
inquietante de suas palavras levava os críticos da literatura a definirem-na como escritora hermética e difícil, 
suposições negadas com base na perspectiva de que a sintaxe é “o que em seus textos causa estranheza” (SÁ, 
2007, p. 127). 

Os imperfeitos do indicativo, os sinais de pontuação que começam as histórias ou desaparecem no final 
dos contos de Clarice Lispector representam um jogo de pensar. Uma metáfora que desnivela a língua 
materna e somente cria sentido aos olhos de quem lê abraçado com a poética da vida (SOUZA, 2014, 
p. 115).

Pode-se perceber que a gramática usada por Clarice desrespeitava as convenções da ordem da língua 
portuguesa, mas atribuía importância aos sentidos que os elementos ortográficos causavam em seu leitor. Suas 
palavras, algumas vezes, evidenciavam e, em outras, omitiam sensações verdadeiras despidas de falsidades 
ideológicas, conforme apontado na citação anterior.

O modo de escrever clariceano atraiu a atenção dos críticos literários e leitores desde a escrita de seu 
primeiro romance, Perto do coração selvagem. Os críticos não compreendiam suas escrituras como uma 
renovação para a literatura brasileira e mundial (KLÔH, 2009), haja vista que,

Sua obra é uma grande interrogação sobre os mistérios do homem, da vida, do mundo, da linguagem, da 
existência. Explicá-la pode empobrecê-la. Defini-la pode matá-la. Ela mesma refere-se a isso em Água 
viva quando diz: “Inútil querer me classificar: eu simplesmente escapulo não deixando, gênero não me 
pega mais” (FONSECA, 2007, p. 11).

Em conformidade com o exposto pode-se reconhecer que 

o jeito de escrever de Clarice Lispector se afasta do que deseja ser entendido ou daquilo que depende de 
explicações porque suas escrituras são tecidas de sentimentos que dominam o homem e não de meras 
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palavras. É uma combinação surpreendente de vocábulos que denotam uma exuberância verbal repleta 
da coisa que pulsa internamente (SOUZA, 2014, p. 111-112).

A arte literária foi o meio escolhido por Clarice para fomentar no homem o autoconhecimento. O 
legado de suas obras permeia a busca pela magia de ser, sentir e de viver imbricada nas histórias que escrevera 
desde que se descobriu escritora ainda na infância, no entanto, nenhum de seus escritos jamais fora publicado, 
visto que o modo de escrever clariceano não dispunha de fatos e enredos, mas de sentimentos e sensações 
(ROCHA, 2011).

Publicou em maio de 1940 um conto denominado Triunfo, no semanário “Pan” de Tasso da Silveira. 
Perdeu seu pai nesse período. Em 1943, publicou “Perto do coração selvagem”, obra pioneira agraciada 
com “o prêmio Graça Aranha de melhor romance do ano anterior” (ROCHA, 2011, p. 186-187). Lançou um 
segundo livro em 1946, O lustre. Depois, em 1949, nasceu a obra A cidade sitiada.

Em 1960, lançou a obra Laços de família a qual recebeu o prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro 
em 1961, e, o romance A maçã no escuro que fora condecorado com o título de melhor livro e ganhador do 
prêmio Carmem Dolores Barbosa. No ano de 1964, publicou os contos que compõem A legião estrangeira e 
o romance A paixão segundo G.H. (ROCHA, 2011). 

Em 1967, assumiu a função de cronista no Jornal do Brasil. Surgiu nesse período o seu primeiro livro 
infantil, O mistério do coelho pensante, que, em maio de 1968, foi premiado com a Ordem do Calunga, prêmio 
concedido pela Campanha Nacional da Criança. Logo em seguida lançou A mulher que matou os peixes. No 
ano seguinte, publicou Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres, obra agraciada com o Golfinho de Ouro do 
Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro (ROCHA, 2011).

O livro de contos Felicidade clandestina eclodiu em 1971. Dois anos depois lançou o romance Água 
viva e o livro de contos A imitação da rosa. Dois livros de contos, A via crucis do corpo e Onde estivestes de 
noite, e a obra literária infantil A vida íntima de Laura, são publicados em 1974. Em 1975 lançou uma coletânea 
de crônicas intitulada Visão do esplendor – impressões leves e o livro de entrevistas ao qual denominou De 
corpo inteiro. Seu último livro, A hora da estrela, foi lançado em 1977, logo após seu falecimento. Em 1978 
são publicados: o romance Um sopro de vida, o livro infantil Quase de verdade e a coletânea de crônicas Para 
não esquecer. A obra A hora da estrela recebeu o prêmio Jabuti de melhor romance. No ano de 1979 é lançada 
a obra A bela e a fera. Em 1984 uma coleção das crônicas escritas por Clarice Lispector para o Jornal do Brasil 
é publicada com o título A descoberta do mundo (ROCHA, 2011).

É nuclear mencionar que todas as suas obras trazem a evidência de que o homem não quer entender 
o mundo que vê, mas o mundo que sente.  Os personagens clariceanos “se despojam, inesperadamente, do 
conhecimento que têm para construir o conhecimento de si” (FONSECA, 2007, p. 15). Clarice usava o que 
sentia como inspiração para escrever. Isso está constatado na declaração de que nunca gostou da eternidade, 
mas só tomou consciência disso na fase adulta ao relembrar que havia ganhado da irmã uma bala que não 
acabava nunca. Esse sem-fim mastigável e sem sabor a fez deixar cair no chão o chiclete, como se fosse 
por acaso, para não magoar a irmã. Tal fato significou a retirada de um peso sobre Clarice, sensação que 
relatou, quando adulta, na crônica Medo da eternidade, publicada no Jornal do Brasil em 6 de junho de 1970 
(GOTLIB, 2013).
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Medo e coragem são reflexos do subsolo humano e são sinônimos dos paradoxos que circundam o jeito 
clariceano de escrever. Do conjunto de sua obra, duas serão apresentadas a seguir, com o intuito de reprisar 
que, independente de ser adulto ou criança, o leitor necessita mergulhar num estado de encantamento que lhe 
possibilite a consciência de si: O mistério do coelho pensante e A vida íntima de Laura.

Mistérios encantados nas obras infantis clariceanas

 O pensamento nasce através das palavras e isso implica o ensino da compreensão e não apenas a 
“escrita das letras” (VYGOTSKY, 1998, p. 157). Como todos os seus outros aportes literários, as histórias 
infantis que Clarice escreveu não começavam nem findavam, apenas aconteciam.

O mistério do coelho pensante 

Obra pioneira na literatura infantil clariceana, foi escrita em 1967 para atender ao pedido de Paulo, 
filho da autora e dono do coelho Joãozinho que fugia diariamente de sua gaiola e sempre retornava. Esse conto 
“é uma coleção de palavras repletas de imagens, movimentos, cores, ideologias, vozes e silêncios” (SOUZA, 
2014, p. 123) porque é narrada de um modo afetuoso, numa atmosfera de tranquilidade em que o faz-de-conta 
parece uma experiência real. 

Ao abrir o livro, o leitor se depara com uma alerta da autora acerca da importância do diálogo entre 
a criança e seus familiares após a leitura do conto. Abrir-se ao diálogo é orientar para o enfrentamento de 
desafios, aspecto que compõe a prática educativa e que é de responsabilidade de todos os sujeitos sociais que, 
de um modo ou de outro, assumem a postura docente em algum momento da vida (FREIRE, 1996). 

A narrativa conta a história de um coelho branco, gordo e cheio de ideias, de nome Joãozinho. Na 
trama, o coelho foge da gaiola aonde mora, inicialmente quando sente fome, no entanto, toma gosto pelas 
fugidas que dá e passa a praticar a ação continuamente. Para Clarice, o que acontece com Joãozinho é algo 
inimaginável: ele tem ideias que são pensadas pelo nariz (LISPECTOR, 1999). É como se ele sentisse as ideias, 
o pensamento fosse estimulado e o conhecimento fosse adquirido por meio do sentir. Essa tríade alicerça a 
convicção de que a autora não espera que o leitor acredite ou entenda a moral da história, apenas viva, por 
meio do imaginário, a magia de não compreender o experimentado pelo coelho e pelo seu dono.

A história de Joãozinho se repete em outras narrativas de sua autoria por representar uma conversa 
íntima porque fala da vida, dos afetos, dos segredos que tecem uma existência. Significa dizer que todos têm 
segredos e isso é inevitável, pois, cada ser tem particularidades imensuráveis guardadas num álbum interior 
(MORIN, 2007).

Diferente dos outros personagens-animais, o protagonista desta obra “nunca disse uma só palavra na 
vida” (LISPECTOR, 1999, s/p), no entanto, o seu silêncio era comunicante. Clarice usava o coelho como 
amostra do homem, aprendiz da vida. Uma metáfora para incentivar a possibilidade de despertar no leitor 



 

 REVISTA BARBANTE - 17

o olhar para si, para dentro, e a descoberta das virtudes inatas na natureza humana. Por esta obra, a riqueza 
de pensar livremente é a mola propulsora da fuga. A ideia do coelho Joãozinho era “fugir da casinhola todas 
as vezes que não houvesse comida na casinhola” (LISPECTOR, 1999, s/p). É preciso correr o risco de fugir 
sempre que tiver necessidade de se encontrar, pois, a história retrata que quem está preso na grade não é o 
coelho, mas o homem. 

A trama é um misto de ficção e realidade com peculiaridades surpreendentes como é o fato de o coelho 
compreender o mundo pelo cheiro. “Esse é um dos mistérios que circunda o viver. Só se conhece o cheiro 
das coisas quando é possível experimentá-las” (SOUZA, 2014, p. 126). Tem também “caráter “esfingético”” 
(FONSECA, 2009, p. 10. Grifo do autor), visto que o ato de pensar com o nariz está interligado ao pensar com 
os sentidos, capacidade inata do ser humano. Em várias passagens, Clarice mostra o movimento articulado do 
nariz do protagonista como um instante de pensar e descobrir algo:

É que ele pensava essas algumas ideias com o nariz dele. O jeito de pensar as ideias dele era mexendo 
bem depressa o nariz. Tanto franzia e desfranzia o nariz que o nariz vivia cor-de-rosa. Quem olhasse 
podia achar que pensava sem parar.  Não é verdade.  Só o nariz dele é que era rápido, a cabeça não. E 
para conseguir cheirar uma só ideia, precisava franzir quinze mil vezes o nariz. 

[...]

um dia o nariz de Joãozinho conseguiu farejar uma coisa tão maravilhosa que ele ficou bobo. De pura 
alegria, seu coração bateu tão depressa como se ele tivesse engolido muitas borboletas. Joãozinho disse 
para ele mesmo:

— Puxa, eu não passo de um coelho branco, mas acabo de cheirar uma ideia tão boa que até parece 
ideia de menino!

[...]

Joãozinho começou então a trabalhar nessa ideia. E para isso precisou mexer tanto o nariz que dessa vez 
o nariz ficou quase vermelho (LISPECTOR, 1999, s/p).

Joãozinho vivia numa gaiola de grades estreitas. Como se explica um coelho gordo poder atravessá-las? 
Esse era um dos mistérios elencados pela autora. Outro enigma intrigante era o motivo da fuga, pois, o coelho 
era bem alimentado, então, não era fome. As fugas secretas do protagonista geram diversas inquietações no 
leitor que, sem perceber, inicia um processo investigativo e, consequentemente, fomenta a interação com o 
texto em busca de respostas para a pergunta que a autora faz ao dono do coelho fujão: “Bem, Paulo — mas eu 
continuo a lhe perguntar o seguinte: como é que o coelho branco saía de dentro das grades?” (LISPECTOR, 
1999, s/p). 

Esta trama literária não descreve o curso total dos acontecimentos, mas, possibilita ao leitor a criação 
de sugestões sobre o mistério em discussão. As respostas não estão evidentes e são sempre elementos para 
novas perguntas permeadas por suposições como Joãozinho tinha “fome de liberdade” (SOUZA, 2014, p. 
127), ou, que a fuga do protagonista é um momento de novas descobertas, porém seguida do retorno à sua 
origem (FONSECA, 2009), assim como fazem os humanos, aspecto que se reconfigura na afirmação de 
que “fisicamente, podemos estar presos, mas, nossa mente é livre. Não há elos que possam aprisionar o 
pensamento” (OLIVEIRA, 2007, p. 119).

Sob a ótica clariceana, as crianças não têm “natureza boba” (LISPECTOR, 1999, s/p), por isso, são 
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capazes de reconhecer a pertinência de investigar situações recorrentes em suas vidas e buscar meios de 
solucionar problemas. Esta é uma forma carinhosa que a escritora encontrou de fomentar a compreensão 
acerca das coisas que acontecem e incentivar o enfrentamento de situações recorrentes na vida. Tal perspectiva 
caracteriza a narrativa como educativa porque transita na temática do viver. Há uma aura de mistério que 
envolve um coelho e o sujeito leitor, aprendentes de si, por meio do ir e vir, e a preparação para experiências 
futuras. Os diálogos recorrentes nas obras infantis de Clarice Lispector traduzem existência e sentido e ensinam 
à criança a viver num mundo encantado de adultos e de mistérios (TIESENHAUSEN, 2007). 

A obra, que mais parece uma história policial, continua inexplicável até o fim porque é recheada de 
plurissignificações. Compreendê-la fica por conta da imaginação que é o melhor instrumento que o homem 
carrega consigo. Nem Joãozinho sabia como conseguia fugir da casinha. Essa estranheza revela a sensação de 
que o homem é sempre o enigma.

A vida íntima de Laura

Este é o terceiro livro da série infantil que Clarice Lispector escreveu e que fora editado pela primeira 
vez pela José Olympio Editora, em 1974. É composto por uma linguagem simples, intertextual, metalinguística 
e tematiza o indizível, características próprias do modo de escrita lispectoriano, pois,

propõe um diálogo entre o sujeito e o texto, entre o universo da galinha e a vida íntima do leitor, 
conferindo assim uma relação intrínseca entre a criança, o adulto, o animal e o gênero literário. As vozes 
do texto dialogam com as vozes não ditas do leitor, proporcionando um envolvimento do ser com ele 
mesmo. É essa escritura que, ao enovelar o leitor com ele mesmo, estimula a formação humanística 
da criança e abre portas para a autoformação, tendo em vista que o leitor se coloca em busca de novas 
aprendizagens e saberes complementares as suas questões existenciais ou formação (SOUZA, 2014, p. 
117).

Na dialética estabelecida com o leitor, a narrativa esclarece que o desenvolvimento da consciência 
revela-se na vida íntima, visto considerar ser possível fazer “da descoberta do cotidiano uma aventura possível” 
(SÁ, 1979, p. 26).

A trama acontece no quintal de uma casa. Seus personagens são a galinha Laura, protagonista da história; 
seu marido, o galo Luís e outras aves que vivem no mesmo espaço. A autora estreia o texto apresentando a 
definição de vida íntima: “Vou logo explicando o que quer dizer “vida íntima”. É assim: vida íntima quer dizer 
que a gente não deve contar a todo mundo o que se passa na casa da gente. São coisas que não se dizem a 
qualquer pessoa” (LISPECTOR, 1998, s/p). 

Esse jeito de iniciar a história estimula o leitor a perceber os segredos residentes em sua subjetividade 
e, ainda, o encoraja “a assumir e respeitar sua vida, a guardar para si os fatos pessoais, fatos que conferem 
identidade e poder exatamente por não serem desvelados” (SOUZA, 2014, p. 117).

A descrição da galinha Laura é feita com cautela porque contraria os padrões de beleza exigidos 
socialmente e que se presentificam nos personagens das histórias infantis. Laura é feia, burra, simpática e não 
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pensa certo. Por meio desse retrato, Clarice “desconsidera a divisão do sujeito em suas características físicas, 
morais e intelectuais” (SOUZA, 2014, p. 118) e focaliza o sujeito como um holograma. 

Outros elementos pontuais desta história são: a evidência de que a história da galinha Laura é tecida 
com a interação do leitor; a instituição de um monólogo interior que se revela por meio do poder do pensamento 
(SÁ, 1979); e, a reflexão sobre a relação com o outro, focalizando as diferenças e similaridades.

A galinha Laura está sempre com fome. Isso é o indício de que a escassez de sentimentos que circunda 
a vida da personagem é o que a deixa faminta o dia inteiro, já que está sempre em busca de algo que a preencha. 
Quer ser vista, valorizada, amada, assim como o homem tem a necessidade do outro para preencher o viver, 
sentir que é e existe (TODOROV, 1996), pressupostos que asseguram a eterna busca pela formação humana 
frente à consciência de sua incompletude (FREIRE, 1996). 

Na narrativa, a morte, o desconhecimento das coisas, a existência humana, os maus hábitos, a luta 
pelo poder, o conhecimento de si, a convivência com o outro, as relações com seres fictícios e os significados 
plurais de viver são recorrentes. 

A história de Laura é repleta de polaridades que concretizam o sujeito em formação/autoformação, 
como: beleza/feiura, intelectualidade/pensamento, segredo/revelação, verdade/mistério. Com ela, aprende-se 
sobre os castelos secretos onde estão guardados mistérios que garantem a tutoria da vida. De modo plural, a 
narrativa clariceana enfatiza a beleza que vem de dentro e reforça a necessidade que o sujeito tem de olhar-se 
pelo avesso.

Considerações Finais

Escrever sobre Clarice Lispector demanda mergulhar numa vida cerceada de palavras que respiram 
vigor e inspiram o nascimento de outras. É um círculo vicioso onde de cada registro respinga um turbilhão 
de sentimentos e saberes que se tecem implicitamente assim como foi a vida da autora, cercada de mutações 
desde o momento de seu nascimento.

Clarice não vivera momentos singulares, pois, de cada um dos seus instantes ressurgia um novo jeito 
de viver, às vezes, doído, outros prazerosos. Assim, sua vida ia sendo tecida até o momento em que percebeu 
a capacidade que detinha de desfiá-la em palavras e assumir que escrever é preciso, pois, escrevendo o sujeito 
está a desenhar a si, ou seja, autoformando-se.

A mudança de nome, a infância sofrida, a perda da mãe, dentre outros acontecimentos, não pararam 
Clarice. Ao contrário disso, foram vetores de uma nova forma de olhar, ser e viver intensamente que a autora 
adotou. Casou, foi mãe, separou, porém a arte de escrever sentimentos nunca a desamparou.

A tessitura de suas narrativas literárias traz implicada nas entrelinhas a fortaleza do ser incompleto que 
busca encontrar-se. Basta olhar o contexto das narrativas literárias, O mistério do coelho pensante e A vida 
íntima de Laura, para ter-se a consciência de que são histórias criadas de dentro para fora. 

Não há objetivos preestabelecidos para a leitura destes contos, apenas têm-se como requisito o mergulho 
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no imaginário. O leitor clariceano não precisa entender o que está escrito, mas, sentir o doce/amargo sabor 
de viver pedaços de sua vida descritas em literaturas que invadem o âmago e reviram o que se tem de mais 
humano. 

Mexer por dentro pode ter sido a intenção de Clarice Lispector quando escrevia, já que suas obras 
promovem um diálogo incessante entre o leitor e as suas inquietações, sua vida íntima, seus segredos, suas 
fugas e o usufruto da liberdade. Desse modo, a literatura clariceana atravessa o homem e o faz experimentar 
uma vida plural que culmina num processo autoformativo onde a construção e desconstrução de si acontecem 
simultaneamente. 

Viver e escrever. Estes podem ter sido os princípios traçados por Clarice Lispector para desvendar o 
lado humano que existe dentro/fora de cada corpo que sofre, sente e renasce sempre que lê.
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A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS ATRAVÉS DOS TEMPOS

Mas os poços da fantasia acabam sempre por secar e o contador de histórias, 
cansado tentou escapar como podia: o resto amanhã... Já é amanhã.

Lewis Carroll

ROSÂNGELA TRAJANO (UFRN)1

RESUMO: a contação de histórias é uma tradição desde a Antiguidade. Os tempos se passaram, mas a arte de contar 
histórias continua impressionando muitas crianças e adultos. Uma tradição que não deve se perder com o passar dos 
tempos, pois a contação de histórias está sempre se reinventando e ganhando novas roupagens através dos seus mais 
diferentes contadores de histórias e público. A escrita jamais roubará o lugar da oralidade e a arte de contar continua viva 
e feliz. Essa arte que encanta milhões de pessoas com o poder da oralidade do contador de histórias que é inspirado pelas 
musas platônicas no seu momento de apresentação. Apesar dos avanços da tecnologia e da globalização, continuamos 
contando histórias e seremos para sempre contadores de histórias porque elas nunca terão fim.

Palavras-chave: tradição, oralidade, contação de histórias

TELLING STORIES THROUGH THE TIMES

SUMMARY: storytelling has been a tradition since Antiquity. Times have passed, but the art of storytelling continues to 
impress many children and adults. A tradition that should not be lost with the passage of time, as storytelling is always 
reinventing itself and gaining new guises through its most different storytellers and audience. Writing will never take the 
place of orality and the art of counting is still alive and happy. This art that enchants millions of people with the power 
of orality of the storyteller who is inspired by the Platonic muses in their moment of presentation. Despite advances in 
technology and globalization, we continue to tell stories and we will forever be storytellers because they will never end.

Keywords: tradition, orality, storytelling

INTRODUÇÃO

A contação de histórias acompanha o homem no decorrer dos séculos. Desde os primórdios da civilização a oralidade é 
o elemento fundamental das relações humanas. Os homens ouvem e guardam na memória o ouvido. Mais tarde quando 
têm a oportunidade transmitem aos outros o que sabem e assim por diante. Na Grécia Antiga havia uma forma de contar 
diferente da de hoje, mas que também exigia o mesmo esforço da memória, eram os rapsodos. Os rapsodos cantaram 
um grande número de poemas. Um dos diálogos de Platão intitulado Íon, que tem por personagem o mesmo nome, diz 
ser Íon inspirado pelas musas ao se tornar perito em Homero. Platão chega a esta afirmação por considerar o trabalho 
de Íon uma arte e não uma técnica.

1  Mestra em literatura pela UFRN e discente de ciências sociais
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[...] Então, já que não é por técnica que eles fazem e dizem muitas e belas coisas sobre os 
acontecimentos, como tu sobre Homero, mas por parte divina; cada qual é capaz de compor 
de maneira bela só naquele gênero para o qual a Musa o precipitou [...] (PLATÃO, 2007) 

No caso de Íon ele só sabia cantar bem os poemas Homéricos. Mas desejo chamar a atenção para a interpretação. 
Interpretar o que foi escrito por outro. Interpretar bem. Possuir o dom da interpretação. Espectador, rapsodo e ator 
estão todos numa cadeia de anéis que Platão chama ser divina. Considero a arte de contar histórias divina, pois cabe 
ao contador fazer seu público deleitar-se e maravilhar-se diante das palavras interpretadas. Diferentemente do rapsodo 
Íon, o contador de histórias sabe contar muitas, histórias de diversos autores, até mesmo as suas. Mas, sinto ser ele 
inspirado por um poder divino a partir do momento em que entra em estado de êxtase quando as palavras saem da sua 
boca lentamente, produzindo sons, desenhando paisagens na nossa mente, vestindo personagens, fazendo-nos chegar 
ao mundo do faz-de-conta. Nesse momento percebo o contador ser tomado por uma inspiração divina, pois ele parece 
ter sido levado ao mundo onde se passa a história contando tudo com detalhes surpreendentes. O espectador também 
entra em estado de êxtase atento a todos os gestos e palavras do contador. Forma-se assim a cadeia de anéis: contador, 
espectador e autor, criada por Platão no seu diálogo Íon.

Contar histórias é uma das mais antigas tradições da civilização contemporânea. Tradição que hoje recupera sua força 
e a necessidade da sua continuidade se faz presente em todas as camadas da sociedade. Muitas tradições perderam-se 
com o decorrer do tempo, no entanto a contação de histórias continua viva mais do que nunca. Por que contar histórias 
é uma tradição? A palavra tradição vem do latim traditione e segundo o dicionário Aurélio significa: comunicação oral 
de fatos, lendas, ritos, usos, costumes etc. de geração para geração. (HOLANDA, 1986, p. 1696) Em outras palavras, é 
o que passa de pai para filho. É a arte de saber contar e encantar através da oralidade a história dos nossos antepassados 
ou as histórias inventadas por eles.

Há diferentes conceitos para a palavra tradição. Muitos pesquisadores e estudiosos procuram saber o verdadeiro 
significado dessa palavra que conserva viva a história das nossas gerações. Para Bornheim tradição significa o seguinte:

[...] designa o ato de passar algo para outra pessoa, ou de passar de uma geração a outra geração. 
Em segundo lugar, os dicionaristas referem a relação do verbo tradire com o conhecimento 
oral e escrito. Isso quer dizer que através da tradição, algo é dito e o dito é entregue de geração 
a geração. [...] Assim, através do elemento dito ou escrito algo é entregue, passa de geração 
em geração, e isso constitui a tradição – e nos constitui. (BORNHEIM, 1987, pp. 18-19)   

No conceito de Bornheim encontramos dois elementos a mais e que fazem parte essencial da formação da nossa 
tradição: o material escrito e aquilo que nos constitui. Se a tradição faz parte da nossa constituição, isso demonstra a 
sua especial necessidade à nossa formação. O contador de histórias se faz valer do elemento oral e escrito para chegar 
até o seu ouvinte. O conceito de Bornheim ganha uma amplitude maior e mais próxima dos nossos dias. A oralidade era 
o elemento da tradição antes da invenção da imprensa. Após o surgimento dos livros a escrita passou a fazer parte da 
tradição. O contador de histórias tanto ouve quanto lê para memorizar e repassar o que sabe.  O que é entregue ao outro 
é a arte do contador de histórias de dar vida aos personagens e as palavras.
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Para Balandier a tradição consiste num significado diferente envolvendo novos elementos, assim sendo:

A tradição é a soma de saberes acumulados pela coletividade a partir de acontecimentos e 
princípios fundadores. Exprime uma visão do mundo e uma forma específica de presença no 
mundo. (BALANDIER,  1997, p. 95)  

Os dois novos elementos são visão e forma. A tradição consiste na visão daqueles que estão presentes no mundo, ou seja, 
daquilo que pode ser visto e memorizado porque despertou curiosidade e vontade de guardar para si. A tradição necessita 
de que a forma do indivíduo presente no mundo vá além do próprio sentido da visão, considerando assim uma visão 
aquém do sentido e além das lembranças, mas protetora de princípios e acontecimento geradores de uma lembrança a 
ser memorizada. A visão e a forma nada mais são do que os elementos subjetivos aos quais o homem buscará para gerar 
essas lembranças no futuro.

Em Balandier (1997, p.95) vemos ainda uma espécie de segredo na tradição. É como se ele quisesse dizer que a tradição 
para se manter viva esconde algo: “É o segredo que atribui à tradição antigas funções, sua capacidade de proteger a arte, 
o saber e a habilidade.” Apesar dessa tradição manter-se num segredo, em certos aspectos ela pode ser apresentada e 
passada para outros indivíduos. Este segredo de que fala Balandier compreendo como se fosse uma espécie de protetor 
da tradição, permitindo assim o ensinamento tão-somente das técnicas. Por outro lado me faço objeto do mundo real e 
percebo estar rodeada de segredos da natureza, da vida e da morte. O segredo na tradição está na visão e na forma de 
como os homens estão presentes no mundo, como comunicam esse mundo às novas gerações. A interpretação exige 
além da arte e da técnica, o segredo de ser um bom intérprete ou contador de histórias.

DESENVOLVIMENTO

Estamos diante de uma sociedade contemporânea em que muitas coisas tomaram novas formas e significados diferentes. 
A tradição de alguns costumes vai se perdendo com o passar do tempo. Mas contar histórias é uma tradição que continua 
viva e apesar de ter ganhado novos elementos necessários à nossa época guarda a sua essência exatamente como 
começou, ou seja, transmitindo conhecimentos, saberes, lendas, mitos de geração em geração. Os pais nunca deixaram 
de contar histórias aos filhos, nem os professores, nem as amas de leite, nem os avós, nem os tios e tantos outros. As 
crianças nunca deixarão de querer ouvir histórias. Há sempre alguém a contar uma história. Seguindo esse pensamento 
é que encontro em Hosbawn (1997, p. 16) um forte argumento sobre manter viva a tradição de contar histórias: “Não 
é necessário recuperar nem inventar tradições quando os velhos usos ainda se conservam.” E os velhos usos ainda se 
fazem presentes na nossa sociedade desde procurar a curandeira para tirar o olhado até o hábito de dormir em redes, esse 
último herdado dos nossos índios.

Vivemos uma época em que a informação deve ser transmitida rapidamente. Um fato ocorrido do outro lado do mundo é 
imediatamente conhecido por todos nós. Diversos profissionais especializados transmitem a informação, não é mais um 
agora são muitos. Estamos diante de uma nova forma de tradição? Benjamin (1994, p. 197) afirma: “É a experiência de 
que a arte de narrar está em vias de extinção. São cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar devidamente.” Muitos 
querem contar histórias, mas bem poucos conseguem contar com maestria. O segredo, a arte de saber contar, permanece 
escondido naqueles que não sabem narrar.
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Após a invenção da escrita, a narrativa tomou novas formas. Os homens acreditam não ser mais necessário memorizar 
as coisas e se valem dos livros para recordar algo. Os narradores guardam, agora, em lugares seguros suas narrativas 
com medo de esquecerem. A internet tornou-se um grande banco de dados. É por isso que no mito da invenção da escrita 
Platão relata o que achou Tamuz da invenção de Thoth:

[...] Tu, como pai da escrita, esperas dela com o teu entusiasmo precisamente o contrário 
do que ela pode fazer. Tal coisa tornará os homens esquecidos, pois deixarão de cultivar a 
memória; confiando apenas nos livros escritos, só se lembrarão de um assunto exteriormente 
e por meio de sinais, e não em si mesmos. Logo, tu não inventaste um auxiliar para a memória, 
mas apenas para a recordação. [...] (PLATÃO, 2001, p.119)

A escrita não domina todos os recursos da oralidade. Quando se escreve algo, sempre se deixa escapar alguma coisa 
essencial que é colocada na oralidade. Narrar oralmente é uma arte mais valorizada e mais rica, pois exige do seu 
narrador o saber transmitir. Não há regras na oralidade. O narrador simplesmente narra do seu jeito. Zumthor (1997, 
p. 14) acredita que escrevendo consegue-se dizer mais do que falando: “Grafada, a língua parece escapar, mais do 
que quando é pronunciada, ao jugo de uma mnemotecnia coletiva.”  A língua escapa porque o narrador está sozinho, 
logo não há interferências externas. O narrador pode dar intervalos, reescrever o texto, fazer revisões, quando quiser. 
Falar parece ser mais fácil do que escrever, mas não é. O narrador oral tem sempre ao seu redor um ouvinte que pode 
interrompê-lo, recorre-se com maior velocidade à memória, não se tem tempo para selecionar as melhores palavras. 

Diferente dos antigos narradores que desconheciam a escrita e guardavam tudo na memória, atualmente os narradores 
se valem dos diversos recursos oferecidos para escrever o que sabem na tentativa de manter vivo o saber. As histórias 
são reeditadas e não mais recontadas. Passam de pais para filhos as bibliotecas. Eis que surge a importância primordial 
do contador de histórias que traz o leitor solitário para as rodas de contação de histórias. Assim os mitos, as lendas, as 
fábulas, as parábolas,  os contos de fadas e as histórias realistas permanecem vivos na  oralidade e na escrita.  

 

Penso estarmos perdendo os nossos maravilhosos contadores de histórias em razão das mudanças do mundo 
contemporâneo. É fato comprovado o pequeno número de pessoas que sabe narrar um fato ou acontecimento com 
desenvoltura. O tempo é inimigo de quem fala e ouve. O tempo é o buraco negro na camada da nossa sociedade 
contemporânea. A arte de ouvir está quase morta. Fala-se por falar. Quem escuta, não dá importância na maior parte. A 
arte de contar ainda perdura, não se sabe até quando. É Benjamin quem também nos fala:

A experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte a que recorrem todos os narradores. E, 
entre as narrativas escritas, as melhores são as que menos se distinguem das histórias orais 
contadas pelos inúmeros narradores anônimos. (BENJAMIN, 1994, p. 198)

É essa experiência que está se perdendo no transcorrer do tempo. Só contamos bem aquilo que sabemos. Para saber é 
preciso ter vivenciado ou que alguém tenha nos contado. O bom narrador guarda acontecimentos e saberes na memória 
e os transmite de forma oral ou escrita com uma grandeza infinita de emoção e sabedoria. A tradição necessita da 
experiência. O narrador que procura falar de algo desconhecido não conseguirá transmitir exatamente o que quer, pois 
lhe falta a experiência da tradição. Quando vivemos sem pressa, ouvindo os outros, contando coisas e observando o que 
está ao nosso redor, ganhamos experiência e assim podemos relatar essa vivência com clareza. A experiência é fruto das 
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nossas relações com os outros. 

É essa pobreza de experiência defendida por Benjamin sob um outro ângulo, ou seja, o homem busca desfazer-se de 
tudo o que sabe para desfrutar no mundo a sua beleza interior e exterior sem saberes e conhecimentos prévios que lhes 
foram ensinados. O homem despe o corpo e a alma das suas experiências à procura de algo novo, de novos sentimentos 
e exaltações, de uma nova roupagem que combine com as suas vicissitudes futuras. 

Pobreza de experiência: não se deve imaginar que os homens aspirem a novas experiências. 
Não, eles aspiram a libertar-se de toda experiência, aspiram um mundo em que possam 
ostentar tão pura e tão claramente sua pobreza externa e interna, que algo de decente possa 
resultar disso. Nem sempre eles são ignorantes ou inexperientes. Muitas vezes podemos 
afirmar o oposto: eles ‘devoraram’ tudo, a ‘cultura’ e os ‘homens’, e ficaram saciados e 
exaustos. (BENJAMIN, 1994, p. 118) 

Conto histórias mostrando às crianças como devem olhar a vida e as pessoas. Se me pedem conselhos os dou em forma 
de perguntas para que as esmiúcem até encontrar a resposta desejada. Aconselhar faz parte do bom narrador, assim a 
verdadeira narrativa:

[...] Ela tem sempre em si, às vezes de forma latente, uma dimensão utilitária. Essa utilidade 
pode consistir seja num ensinamento moral, seja numa sugestão prática, seja num provérbio 
ou numa norma de vida – de qualquer maneira, o narrador é um homem que sabe dar 
conselhos. [...] Aconselhar é menos responder a uma pergunta que fazer uma sugestão sobre 
a continuação de uma história que está sendo narrada. (BENJAMIN, 1994, p. 200)  

Os conselhos que dou às crianças sempre dão asas para a criação de uma nova narrativa. Muitas vezes preciso criar uma 
narrativa fictícia para atender às dúvidas e aos anseios das crianças. Pode parecer meio esquisito dar conselhos num 
encontro de contação de histórias, mas os frutos desses conselhos ajudam essas crianças vítimas de uma realidade marginal 
num viver mais encantador e maravilhoso. Os conselhos vêm em forma de perguntas e vivências das personagens das 
histórias narradas. Personagens que vivem situações parecidas com as das nossas crianças. De repente, as histórias estão 
entrelaçadas e o netinho traz a avó, a avó traz o professor de matemática, o professor de matemática traz o padre, o padre 
traz o gato, o gato traz a fada e assim por diante. O essencial é que a experiência das minhas conversas com crianças e 
adultos de culturas e lugares diferentes possa fazer parte dessas narrativas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quem narra sempre coloca um pouco de si na narrativa. A narrativa nunca está sozinha. Ela vem sempre acompanhada 
pela vontade de narrar, pela experiência, pelo amor, pela habilidade e principalmente pelo segredo da tradição. O segredo 
que cada narrador possui para temperar a sua narrativa e aquecer os corações dos ouvintes. Os narradores experientes 
de que trata Benjamin no seu ensaio “O narrador” nada mais são do que aqueles que se infiltraram no seio do seu povo 
e colheram as suas histórias para mais tarde contá-las de acordo com a sua sabedoria. O saber do narrador se mistura a 
narrativa criando metáforas encantadoras e maravilhosas capazes de vislumbrar a alma do ouvinte. 

A minha bisavó me contava muitas histórias. No embalo da minha rede ou embaixo do meu cajueiro lá estávamos nós 
(eu e meus irmãos) a ouvir as suas histórias maravilhosas. Ela contava de um jeito bonito, seus “Era uma vez” e “Faz 
de conta” eram ressaltados com ênfase. Ela plantava a história em mim. Cada vez que repetia uma história eu prestava 
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atenção ao seu jeito diferente de contar. Eu me lembrava de cada detalhe que ela acrescentava ou tirava. Dentro de mim 
cresceu uma floresta de histórias contadas pela minha bisavó. Histórias que conto hoje as crianças e que um dia, desejo, 
possam elas contar a outras crianças. 

É a experiência o fio que tece a arte do contador de histórias. É preciso que conte uma história e reconte-a tantas 
vezes for necessário. Contar retirando das profundezas da alma a repetição das palavras. Contando é que se chega ao 
aprimoramento. Uma história deve e precisa ser contada sempre. O bom contador de histórias haverá de tirar de si 
sempre algo mais para que não se torne cansativo o ouvir novamente. As histórias precisam ser conservadas. Conto 
histórias antigas e novas. Mas, sempre as repito. Nas repetições percebi que há sempre algo de novo seja na forma de 
contar, na noite estrelada ou nublada, nas novas crianças, nas diferentes perguntas surgidas e tantos outros fatores. O 
importante é o valor da repetição da história, porque repetir é ajudar a manter viva a experiência.

Percebemos então que os contos vão acompanhando a transformação do homem ao passar dos tempos. Ganham novas 
características, espaço, tempo e imagens. O que não muda é a forma de contá-los: a oralidade. É esta vontade de 
transmitir algo através da voz que faz do homem esse ser falante que fez criar o ditado “quem conta um conto aumenta 
um ponto.”

O tempo vai passando e os contos vão se modificando, acompanhado as mudanças na vida do homem. Assim como o 
homem, o conto não perde a sua essência que é a oralidade, nesse processo de mudança, ocorre uma nova roupagem ao 
conto de acordo com as necessidades que se justificam a região e ao público onde é contado. 

Os contadores de histórias se espalhavam nos quatros cantos do mundo. Qualquer pessoa podia contar uma história. Não 
precisava ser alfabetizada, ser culta, bastava ter boa memória, criatividade e uma fértil imaginação. Os contadores de 
histórias, na sua maior parte, eram analfabetos. Eles vieram antes da escrita, por isso o valor pela oralidade.

Eis que é muito difícil registrar um período onde os contos tiveram início, uma vez que há registros da oralidade antes 
e depois de Cristo, e que ele próprio foi um contador de histórias. Na verdade, a importância da data é sem significado 
quando se percebe que a oralidade acompanha o homem desde a sua origem e que se sabe dessa vontade de se comunicar 
existente no homem desde os primórdios da civilização. O importante é permanecer viva a contação de histórias, mesmo 
que os contos venham a se modificar ganhando elementos do mundo contemporâneo, o que deve permanecer é este 
poder de encantar através da palavra. 
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Teatro en Buenos Aires

(Buenos Aires)

Dentro de la amplia oferta cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se presentan 
varias obras de teatro en el Complejo Teatral de Buenos Aires. Una de ellas ¿Quién es Clara 
Wieck? se estrenó en la Sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín. La otra es Las cautivas, 
en el Teatro de la Ribera.

¿Quién es Clara Wieck?

¿Quién es Clara Wieck? Es la  historia de una gran pianista y compositora, una niña prodigio 
que  se casó además con otro gran músico, Robert Schumann. En escena aparece Annie Dutoit 
Argerich en su interpretación de Clara acompañada  por  Eduardo Delgado en el piano y por 
Víctor Torres como barítono.

La obra se inicia con el personaje de Clara  quien narra su historia de vida, las dificultades que 
tuvo para casarse con Schumann a quién conoció en su  casa a los nueve años y se enamoró 
de él. El matrimonio no se pudo concretar hasta unos días antes de cumplir Clara los veintiún 
años, debido a la oposición del padre, y debió recurrir a los tribunales de París para poder 
hacerlo. El juicio duró tres años hasta que el tribunal falló a su favor.

La disciplina que le impuso padre, también músico, a Clara para lograr que fuera una pianista 
y compositora brillante originó dificultades en su vida afectiva. Clara describe a su padre como 
un hombre rígido y autoritario, tanto, que su madre escapó de la casa cuando ella tenía cuatro 
años.

A pesar de haber tenido ocho hijos, Clara Wieck quien adoptó el apellido Schumann, continuó su 
carrera musical ofreciendo conciertos por toda Europa. El dinero que ganaba, decía, contribuía 
al mantenimiento de su hogar.

Muchas  veces, para cumplir con sus obligaciones profesionales Clara debía dejar a su familia 
y viajar sola a diferentes ciudades. Pero nunca quiso abandonar su carrera musical.

También tuvo que afrontar la enfermedad mental  de su marido, quien por propia voluntad 
estuvo internado en un asilo hasta que murió.
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En escena aparece Clara lamentando no haber podido ver a su marido durante la internación 
hasta el día en que la llaman y ese día muere. Una situación extremadamente dolorosa.

El personaje mantiene además una relación con el joven músico Johanes Brahms, catorce años 
menor que Clara,  a quien conoció en su casa. Esa relación la sostiene ante las dificultades que 
debe enfrentar.

Clara fue también inspiración, sostén y amor tanto para Schumann como para Brahms.

No sólo la enfermedad y la muerte de Schumann golpean a Clara, sino además la muerte de 
varios de sus hijos.

La música del piano interpretada por Eduardo Delgado y el canto de Víctor Torres, se va 
entrelazando y dialoga con el relato de Clara, quien se interpela a sí misma, como intérprete y 
compositora brillante y como mujer y madre.

Clara Wieck, una mujer excepcional que trascendió más allá de los límites que le imponía su 
contexto histórico.

La escenografía es acertada como también el vestuario y la iluminación. 

La actuación de Aniie Dutoit Argerich es excelente como también el acompañamiento de 
Eduardo Delgado y Víctor Torres. Se trata de un excepcional espectáculo de Betty Gambartes 
y Diego Vila.

Sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín (Avda. Corrientes 1530), perteneciente al 
Complejo Teatral de Buenos Aires.

La obra está protagonizada por Annie Dutoit Argerich como Clara acompañada por Eduardo 
Delgado en el piano y con Víctor Torres o Hernán Iturralde como barítonos. 

Diseño de sonido y video: Miguel Álvarez, Gabriel Busso. Asesor musical:  Diego Vila. Diseño 
de iluminación: David Seldes. Diseño de vestuario: Graciela Galán. Diseño de escenografía: 
Gastón Joubert. Dirección general: Betty Gambartes

 Funciones: miércoles a domingos, 19 horas

Duración: 100 minutos

LA AUTORA Y DIRECTORA

Betty Gambartes es autora y directora de teatro y ópera. Creó numerosos espectáculos 
musicales basados en la teatralidad que surge de los versos de la canción popular, como 
Arráncame la vida –escrita junto con Chico Novarro–, uno de los musicales más exitosos 
del teatro argentino. Asimismo, en complicidad artística con el músico Diego Vila estrenó 
No te prometo amor eterno (Teatro Metropolitan Sura, 2007), Manzi, la vida en orsai (Teatro 
La Comedia, 2013), Lo prohibido (Paseo La Plaza, 2017) y la ópera Orestes, último tango, 
presentada en Holanda y Bélgica. En el Complejo Teatral de Buenos Aires montó Discepolín y 
yo, inspirado en el universo poético de Enrique Santos Discépolo y La ópera de tres centavos 
de Bertolt Brecht (Teatro Presidente Alvear, 2003 y 2004). 
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Las cautivas

(Buenos Aires)

La obra de Mariano Tenconi Blanco y su Compañía Teatro Futuro se repuso en el Teatro de la 
Ribera  (Avda. Pedro de Mendoza 1821)perteneciente  al Complejo Teatral de Buenos Aires.

Las cautivas, con dramaturgia y dirección de Mariano Tenconi Blanco, es la primera obra de 
la tetralogía “La Saga Europea” de la Compañía Teatro Futuro. El elenco de Las cautivas está 
integrado por Laura Paredes y Lorena Vega, con Ian Shifres como músico en escena, también 
responsable de la música original y el diseño sonoro. Producción artística de Compañía Teatro 
Futuro: Carolina Castro. Diseño de movimiento: Jazmín Titiunik. Diseño de vestuario: Magda 
Banach. Diseño de luces: Matías Sendón. Diseño de escenografía: Rodrigo González Garillo.

La obra, apela a una carnavalización de un texto mítico, La cautiva, el poema  de Esteban 
Echeverría, publicado en 1837, y que alcanzó de inmediato reconocimiento en el país y en el 
extranjero. Los textos de La cautiva y El matadero, el cuento del mismo autor, publicado en 
1871, veinte años después de la muerte de Echeverría, otro texto fundacional, se han publicado 
juntos en distintas editoriales.

Todo lo que ocurre en la escena logra un efecto irreverente por dicha carnavalización.

Una mujer perteneciente a la cultura francesa a punto de casarse es sorprendida por un malón, 
que la secuestra. La cautiva, desde ese momento, será liberada y protegida por una mujer india, 
y juntas atravesarán la pampa viviendo toda clase de aventuras.

Estas dos mujeres que representan dos símbolos de la cultura, la que proviene de la cultura 
francesa, Celine,  que influenció a nuestra cultura para lograr independizarse de España, y la 
cultura que proviene de los pueblos originarios, negada o menospreciada, representada por la 
india Rosalila, viajan juntas, viven experiencias, se unen y se separan.

Es una obra para pensar en la cultura argentina, en los mitos que fundan nuestra literatura.

Son muy buenas las actuaciones de Laura Paredes y Lorena Vega como también la música 
en escena de Ian Shifres, la música y el diseño sonoro, también el diseño de movimiento, 
vestuario y luces.

Este espectáculo es una producción integral del Complejo Teatral de Buenos Aires.

La Compañía Teatro Futuro realiza una residencia artística en el Complejo Teatral de Buenos 
Aires con su proyecto “La Saga Europea”, conformada por un grupo de cuatro obras ambientadas 
en el siglo XIX que se proponen explorar la relación entre Latinoamérica y Europa a través 
del tamiz de la literatura. Desde el teatro de Shakespeare o La Divina Comedia, pasando por 
Goethe, Chateaubriand, Esteban Echeverría, Sara Gallardo o Copi, “La Saga Europea” confía 
en la ficción como modo de construcción del mundo. La serie está integrada por las obras Las 
cautivas, Las Ciencias Naturales, Las Invasiones Inglesas y Las traducciones, que se estrenarán 
en las diferentes salas del Complejo en los próximos cuatro años

MARIANO TENCONI BLANCO

Dramaturgo y director de teatro, Mariano Tenconi Blanco (Buenos Aires, 1982) integra desde 
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2013 la Compañía Teatro Futuro junto con el músico Ian Shifres y la productora Carolina 
Castro. Como autor y director estrenó diez obras entre las que se destacan Quiero decir te 
amo, La fiera, Todo tendría sentido si no existiera la muerte y La vida extraordinaria. Participó 
de las residencias internacionales de escritura IWP 2016 de la Universidad de Iowa, Estados 
Unidos, el programa de escritura más antiguo del mundo, y IWP 2019 en Beijing, China.  Fue 
ganador del Premio Germán Rozenmacher de Nueva Dramaturgia 2015 (FIBA-UBA) y del 
Concurso Nacional del Instituto Nacional del Teatro (2016). Fue destacado por los Premios 
Konex como uno de los cinco mejores directores de la década (2010-2020). Sus obras han 
recibido numerosas nominaciones y premios como Trinidad Guevara, ACE, Teatros del 
Mundo, Teatro XXI, Premios Hugo, entre otros. Fue régisseur de las óperas La libertad total 
de Fagin-Katchadjian y Le malentendu de Panisello-Camus. Su obra fue traducida al inglés, 
francés, portugués, rumano, alemán y chino.

 Funciones: jueves y viernes, 19 horas. Sábados y domingos, 17 horas

Hasta el sábado 30 de abril

Duración: 90 minutos

Fotografías: © Carlos Furman



 

 REVISTA BARBANTE - 34

Quién es Clara Wieck-Betty Gambartes-Diego Vila-CT-
BA2022-Foto Carlos FurmanDSC_7472

Quién es Clara Wieck-Betty Gambartes-Diego Vila-CT-
BA2022-Foto Carlos FurmanDSC_7553

La cautiva - Esteban Echeverría
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1505.Las Cautivas-Mariano Tenconi Blanco-CT-
BA2021-Foto Carlos Furman

1362.Las Cautivas-Mariano Tenconi Blanco-CTBA2021-
-Foto Carlos Furman
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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



 

 REVISTA BARBANTE - 39

Astrolabio

Márcia Batista Ramos

El Reich de Putin

“Ninguna guerra es necesaria en el siglo XXI ya que, ya aprendimos a hablar.”

Despertamos estupefactos con las noticias de la noche. Una sensación de coraje me invadió, 
entré a la cocina para comer algo antes de salir, todos estaban abrigados, alistándose para ir en 
ayuda a los directamente afectados.

Mi tía Lesya, con los ojos más profundos que lo normal, dijo:

-Voy al cuartel de la defensa, igual que ayer.

- ¿Qué están haciendo allí? – preguntó con la voz embargada el abuelo.

- Allí preparamos guisos, albóndigas, corvinas para nuestros guerreros, nuestros ángeles 
defensores, también tejemos chalinas mientras oramos.

- ¡Rayos! Lo peor está por llegar, el objetivo del demente ruso es tomar todo el país, sin 
importar cuanto destruya. Nuestra gente es fuerte, no será fácil para ese astillazo de aborto, nos 
batiremos a puro coraje. Nada está decidido, pero es nuestra casa, nuestra vida…

- ¿Sabes papá? – dijo tía Lesya - mi bronca, es la correlación de fuerzas muy desequilibrada, 
y, sin hacer predicciones, hay que estar preparados para que lo peor ocurra. Es inaceptable que 
él se crea un Dios y venga a nuestro país a matar a nuestros niños… Ni siquiera las sanciones 
masivas europeas y estadounidenses y el envío de armamento, frenan al Hitler del siglo XXI.
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Mientras en la radio se escuchó: - ¡Gloria a Ucrania! ¡Muerte a los Enemigos!

Lyubochka – mi prima que siempre es risueña y juguetona, con el ceño fruncido, una expresión 
tensa y con todo su dolor contenido, dijo:

- Todos los días, todas las personas deberían cambiar de lugar con otro, uno debería quedarse 
en la piel de otro; para sentir lo que siente el otro en su cabeza, en su estómago, en su corazón…
Creo que así terminaría la maldad sobre la faz de la tierra. Nosotros, también preparamos 
comidas calientes para nuestros combatientes desde el puesto de avanzada, otros recolectan 
ropa de abrigo, ropa interior, comida, dinero. En general, cada uno contribuye con lo que 
puede… Abuelo, hoy tendrás que ir a comprar algo de pan y patatas, que ya se nos terminó, si 
logras traes algunos chorizos. 

- Si hija, no te preocupes, conseguiré un repollo también. Pienso que pagaremos un precio muy 
caro por tratar de defender lo que es nuestro, el demente quiere tener el imperio más grande del 
mundo. Después de nosotros, pretende ir por los otros, quiere llegar a la península ibérica. A él, 
no le importa sacrificar cuatro o cinco generaciones de jóvenes de su país, apenas tiene sede de 
poder, se cree un Dios mayor que el mismo Dios y mira al pueblo de Rusia como pertenencia 
suya, objetos para su uso. Entonces, de nosotros no tendrá piedad. Tratará de demolernos, 
triturarnos como talco. Pero, el mal nacido, no sabe que somos como un hueso duro de roer. 

- Si abuelo, todo está difícil. Por segunda semana estamos viviendo en el epicentro de una 
guerra selectiva y despiadada. Caín le levantó la mano a Abel. El precio ya no vale la pena. 
Ciudades enteras están siendo destruidas. Miles de personas pacíficas, niños, ancianos están 
muriendo. 

Al escuchar a mi prima, tía Lesya dijo:

-Los enemigos se transforman en bestias. Aparentemente, están siendo tomados por la 
desesperación, porque están sufriendo grandes pérdidas, son jóvenes, son víctimas de su 
propio miedo. Todo eso es una locura. Ayer, una abuela contó cómo durante la Segunda guerra 
los alemanes ayudaron a mujeres y niños heridos. Ahora el Nuevo Hitler está acabando con 
los heridos. No hay precedente para su actitud. Su actitud, es totalmente criminal. ¡Mi corazón 
está estallando en pedazos! ¡Nunca será perdonado!

En la radio se escuchó: - ¡Dios bendiga a nuestros muchachos! ¡Nuestros defensores!

El abuelo, con la voz embargada, se puso solemne y dijo:

-Resulta imposible no sentir esa impotencia, esa desesperación que sintieron tantas personas 
inocentes, hace tantas décadas, cuando Adolf Hitler, en su surto de locura hizo tantos descalabros 
que avergüenzan a una nación hasta el día de hoy, como para poder fingir que ya no existe 
una conexión entre dichos sucesos y la actualidad. Putin trae desequilibrios desde su niñez, 
desde la cuna y quiere a través del abuso de poder, vengar su propia existencia. Eso significará 
raudales de sangre para muchas naciones… Simplemente no hay palabras, solo palabrotas...

Tomé un sorbo de café y sentí un sabor a hiel, el sabor no emanaba del café, provenía del impacto 
de las palabras del abuelo. Putin es un hombre ruso que se considera Dios e hipócritamente 
ora esperando la respuesta del creador, mientras asesina a nuestros niños y avergüenza a gran 
parte de su nación.

Lyubochka empezó a contar que:

-En los remotos tiempos de paz, mi marido trabajó estrechamente con colegas rusos. Eran 
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hombres de negocios inteligentes, políticamente responsables y analíticamente informados. 
Personas que viajaron mucho por Europa, leyeron bastante, vieron y entendieron muchas cosas. 
Empero, toda esta semana, mi marido, les ha estado diciendo sin parar lo que está pasando. En 
detalle, en fotos, en hechos. Se les mostró nuestra realidad dura y cruda. Sencillamente, no le 
creen. Dicen que son noticias falsas.  Creen que nos matamos.

- ¡Absurdo! Me retuerce el hígado. Es que aún no reciben los cuerpos de sus soldados apilados, 
además no sienten en carne propia como nosotros. Todos tenemos familiares en Kiev, Kharkov, 
Mariupol… La vecina, me comentó que su hijo va al jardín de infantes y por las noches al 
recogerlo llora con otras madres… - En ese momento tía Lesya dejó escurrir lágrimas de sus 
ojos y de forma vehemente vaticinó: -Ucrania está bajo la bendición especial de Dios. Ofender 
a este país es equivalente a insultar al Todopoderoso. Por lo tanto, tengan miedo de perturbar 
su paz y armonía. ¡La venganza será diez veces mayor!

Mi prima Lyubochka concluyó: 

- ¡No es justo tanto sufrimiento apenas para construir el Reich de Putin!
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RELÓGIO DE 
PAREDE

Rosângela Trajano

Os refugiados da guerra da Ucrânia contra a Rússia

Rosângela Trajano

“A paz é a única forma de nos sentirmos realmente humanos.”

Albert Einstein

A Rússia quer fazer um corredor humano nas suas fronteiras, mas ela tem visão 
política com isso e a vida não é uma questão política, mas uma questão de amor e 
cuidado ao outro. A Ucrânia, pequenina, tenta sobreviver sendo invadida por todos 
os lados. Tanques e aviões sobrevoam a Ucrânia que ainda resiste. A guerra é uma 
coisa horrível à humanidade. Mata inocentes e destrói lares, escolas, hospitais, 
abrigos etc. Por que os homens querem tanto o poder?

Estava lendo as notícias sobre a guerra e uma delas chamou a minha atenção talvez 
porque eu ame muito as crianças ou porque tenho muito medo quando falam em 
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guerras. Acho que os homens deviam viver sempre com amor nos seus corações e 
cheios de paz, mas o homem destrói tudo que é belo, destrói até a si mesmo.

Um garotinho foi enviado pelos pais para uma das fronteiras da Ucrânia com um 
bilhete nas mãos. Andou dezenas de quilômetros, chegou em uma cidade, que não 
lembro o nome, cansado e com frio. Disse estar fugindo da guerra. Foi acolhido e 
acomodado confortavelmente por quem o salvou dessa guerra terrível. Ele apenas 
uma criança deixou os pais, os familiares, os amigos e seus brinquedos para trás. 
Precisava fugir para não morrer.

Vi na televisão que um hospital ucraniano foi bombardeado. Fiquei triste e chorei. 
Quantos doentes morreram? Os números de mortos chegam a todo instante pelos 
noticiários. Já são quase 1.000 inocentes. As famílias estão desesperadas. Não 
sabem para onde ir. Muita gente anda pelas ruas à procura de um lugar seguro. 
Outras pessoas são amparadas por soldados. Existe um caos na Ucrânia. As pessoas 
estão apavoradas e o medo também mata.

Uma mulher viu a sua casa ser bombardeada. Os trabalhadores da usina nuclear 
invadida pelos russos temem o pior. E o que pode ser pior, meu Deus? Sim, será 
que há um Deus olhando por toda essa gente inocente fugindo de uma guerra 
que ela nem sabe como começou e quando vai terminar? A vida pede passagem. 
Digamos não à guerra.

A cidade de Kiev tem muitos refugiados. Gente que vai chegando para se abrigar 
em algum lugar que lhe garanta a vida, gente que também vai fugindo para outros 
lugares. Tem gente querendo sair do país para sobreviver. A vida pede passagem 
mais uma vez e será sempre ela a preciosidade do ser humano. Entre soldados 
mortos, hospitais bombardeados, barulho de aviões sobrevoando as cidades uma 
criança conseguiu fugir da guerra e ser resgatada. Ainda há esperança.

Devemos experienciar a arte de nos tornarmos humanos demasiado humanos para 
não assistirmos a uma guerra tão cruel de braços cruzados. Nem os homens mais 
poderosos do mundo devem ficar silenciosos. É preciso dar esperança ao povo 
ucraniano. A guerra tem que acabar imediatamente. Danem-se os laços diplomáticos.

Necessitamos acabar com a guerra enquanto não nos matam, também. Muitos 
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podem pensar que a guerra não é nossa e não devemos nos envolver com assuntos 
de outros países, mas uma guerra é de todos nós quando mata pessoas inocentes. Os 
governantes devem, sim, se envolverem com a guerra da Ucrânia contra a Rússia. 
Não é apenas boicotar os produtos de um ou outro país, é dizer um basta, é salvar 
vidas inocentes.

O menino caminhou no frio dezenas de quilômetros para ser salvo. Foi corajoso. 
Foi forte. Eu teria tido medo no lugar dele e não teria dado nenhum passo diante 
do barulho dos bombardeios. Ele passou pelos tanques e soldados russos tremendo 
de medo e de frio. As crianças são sempre as que mais sofrem nas guerras. Ficam 
órfãs, perdem seus lares e brinquedos. A guerra mata todo tipo de gente. A guerra 
destrói cidades e os tanques passam por cima de jardins machucando as flores. É 
triste estarmos em guerra.

Façamos alguma coisa para acabar com a guerra ou morramos todos juntos com os 
inocentes que choram pelas ruas das cidadezinhas da Ucrânia. Corredores humanos 
só por razões políticas não salvarão vidas, é preciso salvar vidas por amor a elas. 
Soldado, largue o seu fuzil e colha um flor. Soldado, largue o seu fuzil e abrace 
esta menininha chorona. A vida pede passagem e o tempo passa rapidamente. O 
número de mortos só cresce. Deus, não nos abandone.
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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



 

 REVISTA BARBANTE - 46

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 Ha-
ddad; 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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Charges
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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 de Letras de 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! 

Os Quatro Reis Magos
Introito:

O sol parecia querer por à prova a resistência daquelas vidas que, pelo deserto hostil se aventuravam. O 
deserto, com suas areias escaldantes, e o sol com o seu calor sufocante, minavam as já combalidas forças do 
pequeno asno que, nas suas costas uma preciosa carga levava: era uma jovem senhora, prestes a se tornar Mãe. 
O jumentinho parecia entender o sofrimento e a angústia do seu valioso fardo, e isso lhe dava novo ânimo, 
novas forças advindas (Há quem poderia contestar?) dos céus!

Guiado por um senhor, que orientado pelo instinto era, o jumentinho seguia-o.

- Senhora minha esposa como estais? – quis saber o guia!

- Estou bem, senhor meu marido! Respondeu a jovem Senhora! E prossegue: - A minha preocupação é 
com o nosso Filho que está prestes a nascer. Teremos que encontrar o mais rápido possível, um abrigo, pois a 
noite vai em breve chegar. Estou pressentindo que o nascimento do nosso Filho será hoje!

O senhor e marido da jovem balançou a cabeça no afã de afastar os atros pensamentos que nela afloravam. 
E eram muitas as preocupações. A principal era a segurança do Primogênito. Soubera ele que, por ordem do 
Rei Herodes, todos os primogênitos que viessem a nascer, a partir de então, deveriam ser mortos. O Rei temia 
pelo nascimento daquele a quem os escravos apregoavam “seria O Rei Libertador – o único e verdadeiro 
Rei!” E isso era motivo – mais do que justo, diga-se – para causar pânico e temor em toda a cúpula palaciana.
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- Matem todos os primogênitos – dissera o Rei!... Todos os soldados do meu reino deverão munir-se 
de armaduras, lanças e espadas para decapitar todos os primogênitos nascidos sob meu domínio. E, enfático, 
vocifera: - Nenhum deverá viver! O filho daquele que, segundo o povo, será um novo e poderoso Deus, e que 
virá para ser o Salvador, um Rei – deverá morrer! Ninguém usurpará o meu trono! E, colérico, esbraveja: – 
“Ninguém!... – ninguém”!...

O senhor que seguia em frente ao cortejo, guiando o jumentinho, levou as mãos à cabeça, cofiou os 
grisalhos cabelos em desalinho com o fito de afastar as nefastas preocupações – os tenebrosos pensamentos!

Parte I:

O sol bocejante, preguiçosamente procura o descanso por trás das dunas. O negro véu da noite, 
devagarzinho, chegava. As minúsculas estrelas – até então, ofuscadas pelo brilho do astro rei – salpicavam o 
céu juntamente com os astros súditos que, agora, timidamente apareciam. Uma lua, em fase nova, enfeitava 
o céu com o seu formato de uma boca a sorrir. E ela sorria. Sorria saudando a minúscula Caravana Divina. 
Saudava, antecipadamente, ao Rei que estava por chegar ao mundo. Saudava ao Filho de Deus!...

Os chocalhos das ovelhas que pastavam, animaram e deram novas forças ao Senhor guia. Aguçando os 
ouvidos, fez deles os olhos que o guiariam até o aprisco onde o rebanho se encontrava. O balido, agora, se 
mesclou ao alarido dos pastores que juntos a uma fogueira se encontravam, aquecendo-se do frio que a noite 
trouxera.  No deserto – em se tratando de sensações térmicas – é uma eterna lide entre a tese e a antítese. 
Durante o dia, o sol se faz abrasador, o calor sobe a níveis insuportáveis. À noite, contudo, o frio chega 
à temperatura capaz de enrijecer ossos de esquimós. Daí, explica-se a necessidade da fogueira na qual os 
pastores se aqueciam.

Alertados pelos tropéis dos viandantes, os pastores volveram as cabeças e olhares na tentativa de 
identificar os forasteiros nômades que se aproximavam. Notaram, porém, que havia um halo de luz celestial a 
formar uma aura em torno dos que chegavam.

-Aproximai-vos estranhos – dissera aquele que, parecia, era o chefe da tribo dos pastores! Desfrutai-vos 
do calor que emana da fogueira e dos nossos corações. Sejais, pois, bem vindos ao nosso modesto acampamento!

-Obrigado!... Queremos, tão somente, um pouco da vossa água e...

-A água é vossa – apressou-se em dizer o chefe do clã!... Tomai, pois, da nossa água! Comei da nossa 
modesta comida. Saciai-vos a sede e a fome. Descansai dos vossos atribulados dias. A nossa tenda será o vosso 
abrigo, os nossos corações o vosso aconchego.

-Obrigado! Novamente agradeceu o recém-chegado e acrescentou: - O Senhor esteja sempre com 
todos!... Em seguida, com redobrado carinho e cuidado, ajudou à senhora sua esposa no descimento de sua 
montaria e, virando-se para os pastores, apresentou-se:

-Eu sou José e esta é a minha esposa Maria. Estamos em fuga por temermos a ordem emanada pelo Rei 
Herodes, que é a de matar a todos os primogênitos. O nosso Filho está por nascer e tememos que ele possa vir 
a sofrer os horrores da ira real, sendo mais uma vítima inocente do Rei.

- Estejais-vos tranquilos. As nossas tendas não oferecem a segurança que a situação exige e da qual 
preciseis. Seriam elas as primeiras a serem vasculhadas pelas tropas do Rei. Contudo, há uma gruta, cujo 
caminho somente nós e as ovelhas conhecemos. Lá, vossa família estará em segurança – credes! Agora, comei 
e bebei! Saciai-vos as vossas sede e fome!...

-Obrigado!... Novamente, obrigado por tudo! – agradeceu o patriarca José!...
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Parte II:

Depois do lauto jantar, José quis conhecer a gruta e para lá se dirigiram. Ela era aconchegante. Graças à 
bondade dos pastores, algumas mantas por eles doadas foram espalhadas por sobre as palhas e formaram uma 
excelente cama onde Maria apressou-se em repousar. Uma lamparina, abastecida de azeite, provia o ambiente 
com uma mortiça luz, suficiente, contudo, para José e Maria se acomodarem. Vendo que a Divina Maria – seu 
mais precioso tesouro – estava já acomodada, e por já estar vencido pelo cansaço, José, de imediato, se viu nos 
braços de Morfeu a dormir o sono dos justos. O sono, todavia, foi curto. Um pouco depois, Maria começou a 
sentir os primeiros sintomas do esperado nascimento. Ela o chama:

-José – meu marido e senhor – acordai!

-Sim, Maria!... O que houve?...

-Estou sentindo que é chegada a hora do nascimento do nosso Filho!...

José se apavora. Aquele momento era de há muito esperado e ansiado por ele e toda a humanidade – era 
previsível!... Porém – e por mais preparado que estivesse – ele se viu acometido por uma aflição incontrolável.

Sorrindo um riso angelical, Maria o acalmou:

-Senhor meu marido, acalmai-vos!... Ide lá fora, preparai uma jarra com água quente, pois dela irei 
precisar. Ide e trazei-a para mim. E, ainda sorrindo, disse-lhe: nosso Filho está nascendo, querido – ide bem 
depressa!

Boquiaberto ante tanta força e coragem, José sai da gruta em busca da ajuda dos pastores. Chegando ao 
acampamento, apavorado, expõe aos pastores o seu “drama”. Os pastores, também, se apavoram. Era, para 
eles, um caso inusitado, raro. Somente o velho chefe do clã se mostrava calmo, sereno. E essa serenidade 
acalmou a José e aos demais.

-Providenciem lençóis limpos, toalhas, óleos e água quente para cuidarmos daquele que está por chegar 
– dissera!

Munidos e “armados para a batalha do parto”, partiram: José e o chefe do clã em direção à gruta. 
Contudo, ao se aproximarem da entrada desta, foram surpreendidos pelo forte choro de criança. Apressaram 
o passo. Aflito, José quase corria, tendo nos seus calcanhares, bufando e resfolegando, a resoluta figura do 
bondoso velho e todo o clã do providencial pastor. Adentram a gruta e, de súbito, param. Os olhos de todos 
brilham de emoção e por estarem banhados em lágrimas. O que eles veem é algo de indescritível beleza: a 
Divina Maria estava assentada e ao colo trazia o recém-nascido. O hálito quente que emanava das bocas das 
ovelhas e do jumentinho o mantinha aquecido. Uma reluzente luz – vinda não se sabe donde – sobre Ela e 
o Bebezinho pairava e se espargia por toda a gruta. Ao lado, uma falange de Anjos Celestiais cuidava da 
parturiente e do Baby Rei – o seu precioso pimpolho! O velho pastor se prostra de joelhos e chora. Chora e 
ora. Ora em louvor ao Deus Menino que acabara de nascer. José se prostra. Nos olhos as lágrimas lhe turvam 
a visão. No colo de Maria o jovem, agora, sorria: um Anjo lhe afagava a rósea e rechonchuda bochechinha.

Parte III:

Lá fora uma nova caravana era guiada pela luz ofuscante da imensa estrela que brilhava no espaço, 
indicando-a o caminho ao qual deveria seguir para se chegar à manjedoura. A caravana seguia a luz. A luz 
guiava Melchior – Rei da Pérsia; Gaspar – Rei da Índia e Baltazar – Rei da Arábia. Era a Caravana dos Três 
Reis Magos. E eles, ávidos, buscavam chegar à maternidade do Salvador do Mundo. Levavam nos baús: ouro, 
mirra e incenso. Levavam nos corações: a fé em Deus na salvação do mundo.

Mas sozinha não estava a caravana dos Três Reis Magos. Seguindo-a de longe – e de há muito – um 
quarto Rei a tudo observava. Queria, também, encontrar-se com o Salvador do Mundo. Carregava consigo 
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preciosas e caríssimas pedras de ofuscantes e raras belezas. Levava consigo um coração cheio de amor e fé. 
Carregava consigo a certeza de que haveria – com o nascimento do Rei – a paz tão sonhada, a liberdade tão 
ansiada, o amor tão almejado e a salvação tão procurada.

Notando estarem sendo seguidos, os Três Reis Magos se enveredam por entre as dunas, palmeiras e 
tamareiras, se desvencilhando do seu seguidor. Passado o provável perigo, os Três Reis Magos adentram a 
gruta, se prostram de joelhos. Depositando as oferendas ao Salvador, beijam-Lhe os pés, oram... se despedem 
e se vão. A pressa era justificável: estavam temerosos. Havia um seguidor nos seus encalços e eles temiam ser 
algum dos espiões de Herodes, com a funesta missão de matar o Primogênito Salvador – o Baby Rei!

Saem da gruta e retornam por uma vereda diferente da qual vieram. Era uma forma de despistar o 
seguidor – possível espião do Rei assassino. Todavia, no caminho escolhido se encontraram com o Quarto Rei 
que os indaga:

-Onde é o local em que nasceu e se encontra o Menino Rei, o Salvador do mundo? Gostaria de, também, 
venerá-Lo, presenteá-Lo com algumas modestas pedras preciosas do meu reino!

Temendo pela segurança do Menino Rei, os Três Reis Magos indicam-lhe um caminho errado, por 
entre as dunas, bem adverso do por eles trilhado. Mentiram para salvar ao Filho de Deus. Outros, mais tarde, 
mentiram para se salvar! E o Quarto Rei se enveredou pelo falso caminho e se perdeu sem encontrar-se com 
o Salvador.

Nas suas andanças, ele se depara com uma tropa do rei Herodes que, cumprindo as ordens recebidas, 
estava na eminência de assassinar uma centena de indefesas crianças. Os pais, sem nada poderem fazer pela 
salvação dos seus bebês, choram copiosamente! Oram com fervor pedindo ao bom Deus um milagre! Ao ver 
a cena, o Quarto Rei da tropa se aproxima. Chama o Comandante desta e a ele oferece a metade das pedras 
preciosas em troca das preciosas vidas dos inocentes primogênitos. O Centurião Comandante aceita – as 
criancinhas, enfim, estão a salvo!...

Parte IV:

Retorna o Quarto Rei ao seu caminho em busca do Salvador. A busca, contudo, se torna vã. Resolve, 
então, voltar ao seu reino onde passa o trono ao príncipe herdeiro, seu filho, a quem diz:

-Filho, reine com sabedoria, lealdade e justiça! Prepare o seu reino para um Rei maior: Deus!... 
Sairei pelo mundo em busca do Filho Dele que já está entre nós. Encontrando-O, e depois de Dele absorver 
conhecimentos e graça para difundir a Sua palavra, voltarei para, juntos, governarmos o nosso Reino sob as 
bênçãos do Nosso Senhor Deus!... Vou pelo mundo à procura de um Rei – o maior de todos eles – o Filho de 
Deus, o verdadeiro Rei de Todos os Reis.

E o Quarto Rei retoma sua incansável e frenética busca.

Parte V:

O tempo, todavia, é inexorável e passa ligeiro. E o Rei sente o baque provocado pelo célere calendário. 
Agora, velho e alquebrado, vê as suas forças se exaurirem. Mesmo assim – retirando do âmago do seu coração 
o que de forças restaram – busca resistir para não desistir da sua incansável lide. E elas, as suas tênues forças, 
o levam a uma cidade – Jerusalém é o seu nome! O sol a pino obriga-o a fazer uma parada junto a um poço 
onde pede um pouco d’água às mulheres que enchiam os seus vasilhames.

- Usai dos nossos cântaros e saciai a vossa sede – dissera Madalena, uma das mulheres, ao mesmo tempo 
em que lhe entregava uma terrina desprovida de tampa, na qual a sua sede saciou!

A bondosa mulher comenta:

- A cidade está um rebuliço! Hoje, o povo irá assistir a um julgamento e, sob as ordens de Pilatos, todos 
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deverão comparecer à praça!

- Quem será julgado? Perguntou ávido, o velho Rei!

A mulher, enxugando as lágrimas no seu surrado avental, balbucia:

- Um inocente! O Filho de Deus. Seu nome é Jesus. E Ele somente veio ao mundo para nos salvar – 
dissera a lacrimejante mulher.

A terrina cai das trêmulas mãos do velho Rei e se parte ao tocar o solo. O velho Rei desaba ao chão e, 
de joelhos, chora! Chora e lamenta tê-Lo encontrado tão tardiamente. Em desabalada carreira sai em busca do 
Messias, o Salvador. Encontra-O. Ele está maltrapilho, maltratado, ferido e espezinhado. Contudo, há firmeza 
no seu olhar, coragem nas suas atitudes e fortíssima determinação na sua voz. 

O velho Rei, Dele se aproxima. Afasta corajosamente a furiosa multidão que Nele cospe o cuspe das 
obscenidades, vociferando impropérios. Ato seguinte empurra um centurião que, de chibata em punho, 
covardemente O chicoteava. Chega, enfim, junto ao Mestre. Ajuda-O com sua pesada cruz, abraça-O 
chorando e, humildemente, beija-Lhe os pés em chagas. Em seguida, afaga-Lhe o dorso desnudo de onde 
o Sangue Sagrado brotava – era uma vã tentativa para conter a cascata hemorrágica. A furiosa multidão, 
momentaneamente, se cala e, parva, assiste aquela cena de indescritível coragem, de amor, de fé e abnegação!

O velho Rei – lamentando e chorando – diz entre soluços:

- Meu Deus e Senhor!... Tenho tanto por Vós procurado! Por desertos, cidades e campos sem, contudo, 
encontrar-Vos. Somente agora (soluços!) Senhor, eu Vos encontro. Os presentes que havia reservado para Vos 
ofertar, eu...

- Eu sei filho meu – interrompeu-lhe Jesus –, eu sei!... Eu estive sempre contigo desde o meu nascimento 
para o mundo. Nos quentes dias do deserto – quando vagavas nas tuas peregrinações a buscar-Me – Eu fazia 
o vento soprar em torno do teu corpo para amainar o calor que a ti afligias. Nos cruciais momentos em que 
a tua fome urgia, Eu lhe oferecia o maná para saciar-se. Nas gélidas noites, sob as tamareiras e coqueiros, 
Meu sagrado manto ao teu corpo aquecia enquanto Eu velava o teu sono. Escorpiões e najas que tentavam a 
te atacar foram enxotados com as Minhas mãos, com o Meu cajado. Quando sentias sede, Eu transformava 
as escaldantes areias em gélidas águas de um fresco oásis. Quando as tuas forças estavam exaurindo, Eu – 
em meus braços – te carreguei. Tudo por ti Eu fiz, filho meu, porque na noite em que nasci, Vi que destes as 
oferendas – que eram para Mim – ao Centurião romano, chefe das tropas de Herodes. O teu nobre gesto – 
prossegue Jesus – salvou, de prematura morte, centenas de criancinhas indefesas. A partir daquele momento, 
a Minha morada passou a ser dentro do teu bondoso e nobre coração!

(Jesus faz uma pausa – era o cansaço, eram as sofridas dores a atormentá-Lo.) Todavia, e já refeito, Jesus 
retoma a palavra:

-“Estarei em breve, no Reino – junto ao Meu Pai – e junto a Mim tu estarás!” “Levanta-te! Venha a Mim 
filho meu! O Reino do Meu Pai está a nossa espera!”

Epílogo:

Uma nuvem negra paira sobre justos e pecadores – mais pecadores que justos! Mesmo sendo uma tarde 
de abrasante sol, o céu – pasmo pela maldade e parvoíce dos homens – se escurece! Era um eclipse da vergonha 
a pairar sobre todos que a Ele abandonaram e O negaram por três – ou milhares de tantas outras – vezes!

Uma coroa de espinhos é colocada na cabeça de Jesus fazendo o Sangue Sagrado cascatear pela sua face 
e dorso. Jesus é colocado sobre o madeiro em forma de cruz – seu instrumento de tortura! A parva multidão a 
tudo assiste, todavia, ninguém ousa ir de encontro ao vil assassinato que ora se perpetrava contra o inocente 
Filho de Deus e nosso Salvador. 
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O martelo sobe e desce por variadas vezes batendo no prego. O prego dilacera as carnes das mãos e pés 
do Cristo Jesus. A cruz é erguida levando nela pregada aquele que viera pregar o amor ao mundo e para ao 
homem salvar. 

Em um único momento de fraqueza humana Jesus chora, lamenta e pergunta: 

-“Pai, porque Me abandonaste?”... 

O velho Rei, súdito do maior de todos os Reis, abraça a base da cruz. Um dos centuriões munindo-se 
de uma lança usa-a para traspassar o tronco de Jesus. Era um gesto de piedade – queria minorar os dolorosos 
sofrimentos impostos ao torturado! 

O sangue da coroa de espinhos – se misturando aos dos ferimentos causados pelos pregos e a lança 
– desce cascateando pelo dorso nu de Jesus. E a cascata hemorrágica do Sagrado Sangue de Cristo segue 
escorrendo e banha o corpo do velho Rei. 

Jesus – em um ato de imensurável grandeza e bondade – ainda encontra forças para implorar: -“Perdoa-
lhes, meu Pai! Eles não sabem o que fazem!” 

Jesus sente sede e pede:

– Água, por favor – implora o Salvador! Servem-Lhe uma esponja embebida em vinagre que, em nada 
serviria para saciar-lhe a sede sentida. Jesus ergue os olhos aos céus e diz:

-Pai, tudo está consumado!

O quarto Rei, abraçado ao madeiro da cruz, fecha os olhos e queda por terra no exato momento em 
que Jesus fecha os Seus olhos para a vida terrena, abrindo-os, todavia, para a vida eterna junto ao Deus Pai, 
ascendendo-se às alturas celestiais!

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

  Este conto foi inspirado na obra de Henry Van Dyke: “O Quarto Sábio”. Nela o autor em epígrafe narra a épica 
e emocionante história de um sábio homem na busca frenética do verdadeiro sentido da vida: Deus!

Em “Os Quatro Reis Magos” há uma narrativa, não menos épica, da história de um sapiente Rei que busca 
encontrar-se com o maior de todos os Reis, Jesus Cristo, desde o dia do Seu nascimento para o mundo!

               (Notas do autor: Altamiro Fernandes da Cruz)
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         Antônio Souza

A primeira vez de um menino

(Contos/Insólitos) 

Se você está pensando que eu vou falar de libidinagem, tire seu cavalinho da chuva, não é nada 
disso. Mas espere, você já começou a ler, agora continue, tomara que goste. 

Trata-se de um menino que vivia louco para crescer e sair da vida difícil que levava. Ele não 
tinha a melhor das atrações pessoais, era feio, branquelo, sardento, cabelo de espeta caju, vivia 
escondendo o riso porque seus dentes eram trocados, franzino, mas forte; usava quase sempre 
a mesma roupa: um calção marrom uma camiseta de regata e um chinelo de alça. O que o 
tornava diferente era o seu coração, era bondoso e muito prestativo, tudo o que pediam ele 
fazia com prazer, embora resmungasse por dentro. 

Ele tinha uns hábitos estranhos, falava sozinho e até gesticulava, quando estava aflito quase 
sempre se batia como estivesse espantando mosquitos. Algumas pessoas que passavam por ele 
sempre comentavam: – Esse menino parece que é doido, fala sozinho; quando era notado ele 
começava a rir e dizia ter um amigo invisível. 

Pelo menos um dia na semana ele acompanhava uma senhora, sua vizinha, até a casa onde ela 
fazia faxina, pedia-lhe que o fizesse por medo de andar sozinha. Ele a deixava no local depois 
ia buscá-la e nunca perguntava nada. Vez ou outra ela dava um dinheirinho p’ra ele, embora 
nunca fosse cobrada. Todas as noites Ele rezava, vivia pedindo um emprego legal e nas suas 
orações incluía a tal Senhora. 

Certo dia perguntou da tal mulher: 

- O que os seus patrões fazem?! Eles são ricos, não é mesmo?! 

Ela olhou para Ele, andando com gestos de cansada e falou: 



 

 REVISTA BARBANTE - 63

- Até que enfim você abriu a boca, né?! Agente vem e volta e você é calado o tempo todo e 
porque você quer saber o que eles fazem?! 

O menino respondeu: 

- Por nada não, é que eu ando sondando ver se consigo algum emprego. 

Ela olhou-o novamente e falou: 

- É, mas lá na casa deles não tem nada para você fazer, já tem gente demais, depois você é 
muito pequeno, acho até que eles vão me dispensar; e continuou: - Eles são donos de lojas lá 
pelo centro da cidade, mas reclamam de tudo. O menino ficou pensando e calou-se. Na outra 
semana foi como Ela previa; os patrões a dispensaram. 

O menino procurou saber que lojas eram que os ex-patrões de sua amiga tinham, ficou sabendo 
com os vizinhos deles que eram lojas de confecções e que eram bem movimentadas, soube 
também que essas lojas admitiam menores como office boys e Ele se animou. No dia seguinte 
bateu à porta dos tais lojistas; uma mocinha com vestes de doméstica veio atendê-lo:

- O que tu quer moleque, aqui ninguém dá nada pra ninguém, vai andando. 

Ele respondeu: - Eu quero falar com seu patrão é só entre ele e eu; 

Ela retrucou: - Ah, é? Pensa que eu caio nessa, vai andando vai. 

Ela já ia entrando quando o menino falou: 

- Tá bom, mas quando eu falar com Ele vou dizer que você me expulsou daqui. 

Ela olhou pra trás jogou a saia e entrou rindo. O menino fez a mesma coisa por três dias 
seguidos, no quarto dia ela cedeu; 

- tá bom moleque chato vou chamar a mulher dele; 

Ele disse: - Não, por favor o assunto é só com Ele. 

O fato é que a mocinha já tinha falado para a sua patroa da intenção do tal menino e ela já 
estava enfezada com isso e sempre dizia para o marido: - Tem um moleque que tá todo dia 
aqui querendo falar com você e diz que o assunto é somente consigo e o marido sempre dizia 
que não queria falar com ninguém muito menos com um menino, pois sabia que ele ia querer 
lhe pedir alguma coisa. Passou-se uma semana e meia todo dia aquela ladainha; certo dia o tal 
Senhor ao chegar para o almoço viu o menino lá perto do portão e sem sair do carro perguntou: 

- Vem cá peste (hábito de nordestino, chamar os outros de peste, mas sem maldade) o que tanto 
tu queres falar comigo, vai desembucha! 

O menino fez o sinal da cruz ergueu as duas mãos para o céu e se aproximou do homem. 
Antes que ele falasse alguma coisa o cara começou a rir sem se conter, então mostrou a mão 
esquerda aberta para o menino, como se pedisse que ele parasse por ali e continuou rindo 
desenfreado. O moleque parou e ficou olhando para ele rir e também sentiu vontade de rir, 
coisa que nunca fazia e o homem ao vê-lo rindo riu muito mais por achar que estava diante de 
uma assombração, terminou dizendo: 

- Arre égua moleque tu és mais feio rindo do que fazendo o sinal da cruz; - então desceu do 
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carro, parecia que ali havia acontecido uma empatia, e pediu desculpas do menino. Pôs a mão 
na cabeça do moleque e compassadamente falou: 

- O que você quer de mim?! 

O menino estremeceu dos pés à cabeça e com o rosto caído p’ra direita em tom de súplica, 
rapidamente falou: 

- Um emprego, por favor! 

O homem empalideceu e disse: 

- é por isso que você está aqui todos os dias, não é dinheiro que você está precisando? 

O menino em voz firme falou: 

- é emprego que eu preciso o dinheiro vem com ele; quero ser boy lá na sua loja, por favor e 
repetiu: - por favor. 

O Homem perguntou: 

- Quantos anos você tem, ainda é uma criança, não empregamos crianças. 

Rapidamente o menino falou: 

- Eu vou fazer quatorze anos, falta pouco. 

O Homem levou a mão no queixo em seguida ajustou os óculos e falou: 

- Vamos fazer o seguinte: - assim que você completar quatorze anos eu emprego você, tá 
bom?! Você tem a minha palavra. 

O semblante do menino caiu de tristeza, mas logo abriu o rosto e um riso pálido apareceu. O 
homem notou a frustração do moleque, entrou no carro e antes de ligá-lo olhou-o novamente, 
já compadecido. O menino falou: - Posso lhe dá um abraço?! O carro já estava ligado, o 
menino ficou sem saber se ele ouviu ou não. 

No dia seguinte o garoto estava novamente na feira vendendo coisas para os outros, mas 
com um sorriso largo guardado no peito e quando falava com alguém sempre dizia que já 
estava empregado que em breve eles não o veriam mais por ali. Começou a fazer planos ... 
se imaginar bem vestido... pensou até que no primeiro salário que recebesse iria comprar 
uma calça comprida já pronta, sonhava com isso todos os dias. Dia sim dia não ia na casa do 
futuro patrão e perguntava se queriam que ele fizesse alguma coisa, lavar o carro, fazer alguma 
compra, coisas assim. A mocinha empregada vinha atendê-lo e sempre dizia, não. 

Num desses dias o homem vinha chegando em casa e viu o moleque próximo ao seu portão, 
então desceu do carro e lhe disse: 

- Estou lhe devendo um abraço da nossa última conversa, abraçou-o e perguntou: - já completou 
os quatorze anos?! 

Novamente o semblante do menino caiu e o homem percebeu; em voz triste o menino falou: 

- Não, ainda não, tá demorando tanto, deixe eu ir pra lá o senhor não precisa me pagar o mesmo 
que paga pros outros, quando eu completar a idade ai o senhor ajusta – e com um sorriso 
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singelo completou: - aí eu já vou estar por dentro de tudo; então, o que o senhor acha?! 

O homem coçou a barba e falou: 

- não, eu não posso fazer isso, também não depende só de mim eu tenho meus irmãos por 
sócios e não quero confronto com eles. 

No dia seguinte bem cedo, o moleque estava na loja bem antes dela abrir ao público. O gerente 
viu o menino sentado na frente da loja e perguntou: 

- Você está esperando por alguém daqui? 

Ele respondeu: - Sim, pelo dono.

- Ah, tá – disse o gerente e prosseguiu: - Ele só chega lá pelas oito e meia, melhor vir mais 
tarde; o menino pensou: - Pelo menos não me xingou e falou: - Eu espero aqui mesmo. 

O gerente respondeu: 

- Então entre e fique sentado ali, ainda está muito cedo. 

E o moleque falou: 

- Eu posso varrer a loja para o senhor enquanto eu espero, posso passar pano também. 

O gerente respondeu: - Não, não se preocupe temos pessoas aqui para isso. 

A linda manhã estava apenas começando, enquanto o gerente foi verificar outras coisas o 
menino pegou uma vassoura que estava próxima de si e começou a varrer o salão. O gerente 
seguiu com seus afazeres e esqueceu do moleque. Instantes depois como nunca fazia, o Homem 
dono da loja chegou e viu o menino já passando pano no chão; assustou-se e perguntou? 

– O que você está fazendo aqui? 

O menino falou: - vim pra cá ajudar, o senhor não precisa me pagar nada não, melhor que eu 
ficar lá na rua sem fazer nada; 

O Homem dono da loja passou a mão na cabeça e começou a rir e disse pro moleque: 

- Você é chato mesmo, tá bom termina aí, depois vai lá no meu escritório, pergunta do pessoal 
aí, onde é, agora eu estou com pressa. 

O moleque vibrou e foi logo se apresentando para todos da loja que chegavam; alguns 
perguntavam: - quem é esse maluco, outros diziam: - parece que é esperto, mas no começo 
todos são assim e o menino só ouvindo a conversa, não falava nada. 

Nesse interim o gerente voltou a aparecer e perguntou do menino: - o que é que você está 
fazendo rapaz, eu disse para você ficar esperando sentado ali. 

O menino respondeu: - Ele já chegou e disse para o senhor me levar depois lá com ele, mas não 
agora que ele está ocupado. 

O gerente ficou sem saber o que fazer, mas disse: - tá bom, mas deixe isso aí porque é serviço 
de outra pessoa. 
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O menino olhou para o pano de chão, segurou no cabo, olhou penosamente para o gerente e 
disse: 

- tá bom, mas já falta tão pouco, deixe eu terminar, aí fica tudo bem. 

O gerente viu a disposição do menino e fez ouvido de mercador e o moleque terminou o 
serviço. 

O menino começou a andar pela loja enquanto esperava ser chamado pelo seu pretenso patrão. 

Num determinado compartimento funcionava a alfaiataria e nela estava um senhor já de boa 
idade fazendo as costuras que os fregueses pediam para as suas roupas novas, um ajuste de 
bainha de calça um acerto de mangas e até confecção de ternos masculinos o que o mestre 
costureiro dizia ser especialista. O garoto encostou-se na porta e ficou observando o alfaiate 
trabalhar, com o rabo de olho por baixo dos óculos o tal senhor, também o observava, mas não 
lhe deu confiança, por fim, já depois de um bom tempo o expert largou a tesoura sobre a mesa, 
guardou os tubos de linha, virou-se para o menino e perguntou: 

- vai ficar o dia todo aí sem falar nada?! 

O menino que se movia para lá e para cá sempre com olhos para o corredor, respondeu: 

- Não quero lhe atrapalhar o senhor mexe com agulhas e tesouras pode se machucar se distrair 
à atenção. 

Então o alfaiate com voz de vaidoso lhe falou: 

- Engano seu, se quer saber eu enfio linha na agulha sem óculos e falo no telefone ao mesmo 
tempo e faço mais coisas que você nem imagina, num tô velho não. 

O menino ficou calado, mas pensou: - Metido a durinho né velhinho, quase riu, mas se segurou. 
O mestre olhou pra ele esperando resposta, mas viu semblante de riso no moleque, então 
ajustou os óculos e balbuciou: - hum! Surgia ali um carinho reciproco. 

As horas estavam se passando e nada do patrão chamar o menino como havia prometido, 
beirava a hora do almoço e o velhinho já gozava do garoto: - ih, ele já se esqueceu de ti, tá 
lascado vai ficar com fome se for esperar; Ele a essa hora já está almoçando e é o que eu 
também vou fazer. 

O menino começou a ficar aflito e a mania de se bater como quem espanta mosquito chegou. Já 
estavam fechando a loja para o intervalo e todos iam para suas casas e voltavam as duas horas. 
O menino falou: - Tudo bem vou dar uma volta por ali quando abrir de novo eu volto; 

já estava saindo quando o alfaiate disse pra Ele: - Não, espere um pouco, eu almoço aqui 
mesmo e o que eu trouxe dá pra mim e pra você. 

O menino disse para que ele não se preocupasse, mas não adiantou, terminaram dividindo a 
marmita, era sem dúvida a celebração de uma amizade que duraria para sempre. 

Poucos minutos depois das duas da tarde o gerente da loja avistou o menino e o levou até o seu 
patrão que se mostrava preocupado, sem saber se ele tinha almoçado ou não, depois de contar 
sobre o almoço foram ao que realmente interessava. 
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- Muito bem, você venceu; e falou para o gerente que assistia a conversa: - esse menino 
vai trabalhar aqui com a gente, mas não é para sair da loja, somente serviço interno, nada 
mais que isso; coisas leves e somente de manhã por que à tarde ele tem que estudar, estamos 
entendidos?! – Perfeitamente falaram juntos moleque e gerente da loja. Acertaram salário e o 
menino ficou super feliz. 

Podia terminar a história aqui e estava tudo bem, final feliz. 

Mas não foi bem assim, como dizem os antigos “nem tudo são flores”; alguns dias após, o 
dono da loja precisou viajar, coisa que sempre fazia para fazer compras em São Paulo e a loja 
ficou sob a direção do outro sócio seu irmão. Certa manhã lá pelas dez e meia, alguém estava à 
procura do outro boy que fazia serviços externos, mas ele não estava na loja e o diretor queria 
um lanche. Falaram isso pra Ele: - então mandou chamar o menino e deu-lhe uma ordem: - 
Quero que você vá no lanche lá da esquina e compre p’ra mim, um sanduiche de carne com 
alface e tomate em pão francês e uma laranjada; não demore! 

A manhã estava agitada o movimento de pessoas pelas ruas estava intenso quase na esquina 
havia uma colisão de veículos e o tumulto estava generalizado, o moleque não sabia andar pelo 
centro, senão o caminho do ônibus à loja; ficou nervoso, mas arriscou-se a fazer o serviço. No 
caminho, de tão nervoso esqueceu o tipo de sanduiche que o homem queria, tentou em vão se 
lembrar, pensou em voltar e perguntar novamente, mas temeu ser ralhado, vez que o cara não 
foi nada amistoso com ele de pronto sentiu sua antipatia. 

O menino chegou no lanche e havia muita gente no balcão fazendo pedidos e lanchando, 
era o horário de pico para a lanchonete; preocupou-se com a demora e se meteu por entre os 
outros até chamar à atenção de um atendente, quando perguntado não soube dizer exatamente 
qual era o sanduiche, o balconista no afã de ajudar perguntou pra quem era dizendo conhecer 
todos daquela loja e sabia o que cada um gostava; o moleque falou e sentiu-se aliviado, lanche 
embalado pra viagem o menino voou de volta; bateu na porta, entrou e entregou o lanche pro 
então patrão; ele levou o olho pela embalagem e falou: - que diabo que você fez, não foi isso 
que eu lhe pedi, e mostrou o que havia no saco: um sanduiche de queijo com ovos alface e 
tomate num pão de hambúrguer (o famoso X-salada) - já beirava às onze e trinta e a face do 
homem enrubrou. Em vão o moleque pediu para trocar. - Coma você eu não quero mais, pode 
ir. O menino baixou a cabeça e foi se lastimar na alfaiataria com o seu velho amigo. 

O alfaiate conhecia bem o tal sujeito, meneou a cabeça e mostrou-se pensativo. Naquele instante 
viu o calvário e a via crucis que o moleque iria passar até chegar no sábado, sabia, o cara não 
perdoava erros, então começou a se entristecer lembrou dos bolinhos de filhós que todo o dia 
o menino trazia para merendar e dividia com ele num gesto de bom coração, chegou a ver o 
menino insistindo para ele aceitar: - tome, coma pelos menos um foi minha avó que fez e com 
café é tão gostoso; dizia o menino - era uma quinta feira. No dia seguinte o menino parecia ter 
esquecido o fato ocorrido, mas o costureiro, não; o menino percebeu e perguntou: - porque o 
senhor está triste? Ele respondeu: - Por nada não, às vezes eu fico assim. 

No final da manhã de sexta-feira o gerente chamou o menino e acertou as contas dele. O moleque 
chorou copiosamente, relutou, mas foi se despedir do seu amigo e ficou ainda mais triste; ele 
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não estava na alfaiataria, sobre a máquina de costura havia um bilhete para o garoto, estava 
escrito: - Antônio me perdoe, não queria me despedir de você, os amigos não se despedem, 
venha me visitar sempre que quiser. Meu abraço! 

Esta foi a minha primeira decepção com pessoas, um erro bobo, uma sentença pesada. Nunca 
esqueci. 

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

Antônio Souza

(Contos/Insólitos)
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DOLCE VITA

 

Cláudia não pensava em outra coisa a não ser casamento. Talvez até Santo 
Antônio se assustasse com a quantidade de promessas daquela mulher. Mas 
valeu a pena: Renato era um homem incrível. E trouxe com ele o filho que 
ela não poderia ter.
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Biografia Concisa

Sou Maria Lefevre. Formei-me em Letras, Português-Inglês na UFRJ e trabalhei, primeiramente, como 
professora de Inglês e, mais tarde, como revisora, tradutora e intérprete, no Serviço Público Federal. Atualmente 
escrevo e publico meus textos no Recanto das Letras, onde assino como Luna Mia.

NOVO NORMAL

Vera se mudara, para Novo Normal, cidade de poucos habitantes, pacatos e sempre na deles. Não conversavam 
muito, e nunca emitiam opinião. Geralmente andavam cabisbaixos. Ela estava em busca de algo do qual 
sentia muita falta, e que não mais encontrara, depois da grande redefinição feita no mundo, mas que atingira, 
principalmente, as metrópoles. Tinha pensado que estaria bem melhor numa cidade pequena do interior, a 
salvo desta tal nova redefinição.

Num dos poucos dias de sol, resolveu ir a uma das escassas lojinhas que ainda não tinham fechado, depois que 
a Nova Ordem passara a vigorar. Ao entrar na loja, perguntou ao atendente.

_ Por favor, o senhor tem liberdade aqui?

_ De que tipo? perguntou o atendente 

_ Queria, ou melhor, preciso de liberdade... aquela do tipo irrestrito.

_ Ah! Esta vou ficar lhe devendo. Foram todas recolhidas. Agora só existe liberdade controlada.

_ Mas não sei usar esta... sempre tive a outra. Com esta vou poder ir onde quiser, dizer o que penso? Como 
funciona esta que o senhor tem?

_ Você vai usá-la de acordo com o que lhe permitirem fazer. Ela vem com um manual de instruções bem 
definidas. Você não pode agir de modo diferente do que está escrito ali.  
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_ Ah! Esta não me interessa... aqui tem democracia?

_ Havia, mas acabou. Agora mandaram substituir por censura, ditadura e tirania, serve?

 _ De jeito nenhum! Então, acho que vou querer só um pouco de coragem, ou ousadia... o senhor tem?

_De novo, sinto muito! Vou ficar lhe devendo, também. Há tempos que não temos isto por aqui. Na verdade, 
acho que nem tem mais. Há um estoque inteiro de covardia lá no depósito, quer? 

Vera sacudiu a cabeça, e saiu cabisbaixa. Começara novamente a chover. Depois de um mês vivendo em 
Novo Normal, já não conversava quase, e aprendera a não emitir opiniões... também já estava sabendo usar a 
liberdade controlada, e acabara comprando um pouco de covardia. Adaptou-se. 
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Bola de Neve

Bola de Neve é o gato peludo mais lindo que já vi na minha vida. Ele é filhote da Mima. Uma 
gata muito bonita e sapeca e que teve dez filhotes numa vez só. E um deles foi o Bola de Neve.

 Ele é tão fofo e branquinho que parece uma bola de neve. Seu pelo é longo e fininho, de um 
branco alvo, que chega a doer os olhos. Os grandes olhos verdes brilham no escuro como 
se fosse uma luz forte.  As orelhas são enormes e pontudas, seu narizinho é bem redondinho, 
com um bigodinho bem pequeno, os dentes são grandes, brancos e pontiagudos, que quando 
ele abre a boca para miar até parece um leão de tão afiados que são. Seu rabo é imenso, tão 
grande, que quando ele anda arrasta no chão e vai varrendo tudo que está no caminho. As 
patas dele são tão peludas que parece que nem têm pernas. É muito lindo! 

Ele cresceu muito mansinho e carinhoso. Quando se aninha em algum cantinho da casa, 
as pessoas precisam tomar cuidado para não sentarem encima dele. Parece uma almofada 
deliciosa e fofa. O pelinho dele é cheiroso, macio e gostoso como algodão doce.   Todos os 
seus dez irmãos são de cores diferente. Bola é o único branco da sua família. Parece como a 
neve esparramada pelo chão. 

Bola de Neve quase nunca saía para fora de casa. Estava sempre enroladinho ou espreguiçando-
se de lá para cá. Então um belo dia Bola resolveu sair de casa para explorar nas redondezas 
e ver se achava algum amiguinho diferente. Pois ele só brincava com seus irmãos e queria 
muito encontrar um novo amigo. 

 Foi porta afora, e sem perceber que tinha degraus e sem proteção nas laterais da escadaria, 
acabou rolando escada abaixo como uma bola de futebol.

 Rolando, rolando... Até parar debaixo da casa, onde havia muita terra, buracos, tocas, garrafas 
vazias, latas velhas, madeiras. Um monte de lixo.  E no meio disso tudo, naturalmente que se 
criam alguns roedores.  Os ratos adoram lixo!  

Bola, muito sossegado, começou a brincar sozinho no meio daquela bagunça toda.   Escavava 
buracos, jogava terra por todos os lados levantando uma poeira tão intensa, que logo em 
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seguida ficou com seu pelo branquinho totalmente escuro, quase que um preto meio acinzentado. 
Parecia um grande ratão. Ninguém imaginava que ele era um gato. Ficou totalmente diferente.  
Confundindo-se com os roedores que ali estavam.  

Desta forma, aconteceu uma coisa bem interessante: um ratinho que ali estava, olhou para 
Bola e perguntou?

-Quer ser meu amiguinho?

- Claro! Adoraria ser seu amiguinho! Vamos brincar e fazer muitos buracos e jogar terra por 
todos os lados.

 Assim ficaram por muito tempo rindo, brincando, jogando terra um no outro, pulando de um 
lado para o outro, revirando as garrafas velhas, fazendo buraquinhos, construindo castelos 
de coisas velhas, roendo e arranhando tudo o que viam pela frente.  Até que a fadiga começou 
a enfraquecê-los. 

De repente, Bola começou a sentir uma fome e o ratinho também. O ratinho, como tinha 
escondido seu queijo num buraco, logo saiu correndo e trouxe para perto de seu novo amigo. 
Ofereceu um pedaço bem generoso para Bola. Como seu novo amigo era bem maior que ele, 
então acreditou que gostaria de comer um pedaço maior que o dele.

O gato, todo sujo de terra e parecendo um rato grande, arregalou seus grandes e verdes olhos, 
olhou para o ratinho e começou a salivar. 

Mas, imediatamente chacoalhou seu grande rabo e pensou:  - Não!  Não posso comer meu 
amigo, ele pensa que sou um rato como ele, e se perceber que sou um gato vai sair correndo e 
vou perder meu amiguinho. Estou adorando brincar com este ratinho amigo.

Então, olhou para um lado, olhou para outro lado, arregalou os olhos e fez menção de soltar 
um miado. Mas, se segurou. Huhuhuuu ...

Virou sua cabeça para outro lado e viu um lago bem próximo de onde estavam. -Pensou...  peixes 
vivem nos lagos, nas águas.

 - Acho que vou mergulhar e apanhar um para matar minha fome. Assim sendo, evito de comer 
meu amigo ratinho. Ele é especial, me fez rir e senti muita felicidade junto de sua companhia. 
Também não gosto muito de carne de ratos. Prefiro a ração que mamãe mima me dá. 

No entanto, a mamãe mima havia ensinado que quando desmamamos e não temos uma 
casa com família que nos abrigue, temos que caçar ratinhos para saciar nossa fome e assim 
também estaremos ajudando a proteger a natureza fazendo a cadeia alimentar, evitando assim 
a proliferação de doenças como a leptospirose e outros estragos que estes bichinhos fazem. 

- Nossa!  Que nome esquisito! ... falou Bola para sua mãe.

-Esse nome esquisito é de uma doença causada pelos ratos, que invadem todos os tipos de 
lugares onde há lixos acumulados, trazendo muitas doenças para as pessoas. E nós, como 
fazemos parte da preservação e ciclo da vida, temos que prestar atenção e fazer o que seja 
melhor para todos. Como temos dentes afiados e pontiagudos, podemos caçar esses danadinhos.
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- Bola, lembrando-se dos ensinamentos de sua mãe, refletiu sobre isso. E também não queria 
comer seu amigo rato. 

Tenho outra ideia! 

Num salto gigantesco pulou na água, mergulhou e abocanhou, um, dois, três, peixes, comeu e 
saciou a fome, lambeu os beiços e saiu do lago começou a chacoalhar seus longos e brancos 
pelos.

 _Opa! Como?

_Chacoalhou seus longos pelos branquinhos? Isso mesmo!  Longos e alvos como a neve!

O rato que não é bobo e nem nada, quando percebeu que era um gato, saiu em disparada 
entrando, no meio daqueles buracos escondendo-se de Bola de Neve. 

Bola ficou parado sem entender o que estava acontecendo. Não tinha se dado conta que o 
ratinho só estava brincando com ele porque estava todo empoeirado e se parecendo com seus 
irmãos ratos. Só que um pouco maior.

Ficou triste quando viu seu amigo sair correndo. Entrou em casa e perguntou para sua mãe 
Mima.

- Mamãe, porque meu amigo ratinho saiu correndo quando eu saí da água? 

-Como assim? Perguntou mima!  Estávamos brincando bem felizes. Mas, senti fome. Até me 
deu vontade de comer meu amigo ratinho, ele era bem gordinho. Mas, como era meu amigo, 
não podia fazer isso. Então, comecei a pensar... 

Tive uma ideia, pulei no lago e comi alguns peixinhos.  Mas quando voltei, meu amiguinho 
saiu em disparada, e não consigo mais achá-lo para brincarmos.  

-Mima, muito brincalhona, divertindo-se com a situação, respondeu para Bola: - Pense bem, 
meu filho, por que os ratos sentem tanto medo dos gatos?

 

Produção texto:  Miriam Carmignan

Arte: Laura Padilha
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Crônicas
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Tolerância seria um bom começo, o meio e sem fim...

A violência e intolerância contra os negros e a apologia ao nazismo e sua ideologia não é recente na história 
da humanidade. Ela faz parte de um sistema sócio-histórico que condicionou seres humanos a uma posição 
hierarquicamente inferior na escala de perfeição sócio cultural imposta ilegitimamente pelos que possuíam o 
poder, produzindo dessa maneira um abismo de opiniões, atitudes insensatas e repugnantes em nossa sociedade. 
Quero junto a vocês  analisar como o preconceito, a discriminação e a intolerância constituem predicativos da 
violência de gênero, trazendo para essa discussão a interpretação de três módulos distintos: sexo/gênero, raça/
etnia e classe social. Apesar dos altos índices estatísticos de violência em crimes contra negros e pobres, crimes 
de caráter religioso e contra mulheres, crimes que atingem pessoas incapazes e xenofobia, tais delitos estão cada 
dia mais presentes no cotidiano e o que é preocupante é que isso ocorre em todos lugares enquanto os avanços 
sociais, políticos e jurídicos no combate dessas violências ficam para trás por consequências burocráticas e 
morosidade na percepção humana desses absurdos. Justificam-se com o discurso de que o movimento dos 
direitos humanos ainda precisa encontrar instrumentos efetivos na promulgação da cidadania e dos direitos 
dessas pessoas, porém as transgressões continuam existindo e se disseminando com mais frequência, o que 
para mim é inaceitável por entender que todo e qualquer ser humano é detentor de direitos iguais. Claro que 
temos deveres e é aí que a justiça se faz substancial, entretanto noto que a agilidade no julgamento e condenação 
dos indivíduos que se encaixam na classificação que aqui descrevi, são infinitamente superiores e palpáveis. 
Não vou me estender muito aqui, gostaria apenas que todos que estão lendo esse texto pare um minuto para 
refletir e se perguntar o que podemos fazer para que tenhamos um planeta mais igual, justo e fraterno. O mundo já 
é cheio de problemas embora haja muitos recursos de comunicação para buscar entendimentos dessas questões 
para que todos vivamos melhor, sem precisarmos discriminar ninguém ou de viver em conflitos sem sentido. 
Necessitamos construir a sociedade dos nossos sonhos, com justiça, liberdade e igualdade. Quando o ser 
humano vive bem surge o melhor que ele tem e pode oferecer em todos setores que nos permitem humanizar 
ainda mais como ciência, arte, filosofia, cultura, lazer, entre outros que nos proporciona prazer e felicidade 
em níveis elevadíssimos. Se nós combatermos o preconceito, o racismo e a discriminação estaremos dando 
um grande passo para a melhoria de nós mesmos e dos demais, que são apenas nossa imagem e semelhança. 
Vamos tentar fazer nossa parte na história para que tenhamos orgulho de contar e deixar o legado para os que 
virão terem paz, amor e harmonia. Que num futuro bem próximo todos tenham o privilégio de olhar para 
qualquer canto e abrir um grande sorriso.  

Inté procês...

Antônio de Magalhaes
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Casa bem-assombrada
 

Visitei uma casa tão familiar, depois de muitos meses. Casa que embalou meus sonhos, chorou 
comigo as decepções, decantou as mágoas, ajudando-me pegar com pás o resíduo e atirar no rio 
do esquecimento. Ela ouviu as gargalhadas das crianças, os choros dos joelhos ralados. Ela foi 
berço dos cachorrinhos e ninhos dos pássaros nas árvores e beirais. Foi paraíso das borboletas 
e ouvidos da trocal lamuriosa. Era uma casa que respirava vida! Casa de odores deliciosos na 
cozinha e na cama. No entanto, não há dor em lembrar-me de tudo isso. Nem saudades malsãs. 
Nem desejo de viver outra vez na mesma casa. Por quê? Não tenho tempo para o atraso. A vida 
tomou-me pela mão e disse-me para não olhar para trás. Levou-me ao espelho e ensinou-me 
que o presente é o presente que tenho. Então, desfiz os laços do embrulho do tempo e tomei 
posse do meu presente!

Cassia Caryne

Tema: sem tempo para o atraso
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A felicidade ...

... É uma senhora que entra na nossa vida e nos ensina a ter esperanças, a sonhar, a ter propósitos, 
a vencer obstáculos, desafiar os medos; enfim, ela é indispensável para uma vida plena.

Eu fui contemplada com a felicidade ainda na minha infância, quando percebi sua parceria na 
minha vida. Comecei aprendendo a agradecer pelo que eu tinha e pelo que eu me transformava 
como ser social.

Credito aos meus pais a educação que recebi e, entre outros ensinamentos o de que, para 
ser feliz, em primeiro lugar, deve-se ter gratidão pela dádiva de viver e poder contemplar a 
natureza, aprendendo como conviver com ela, respeitando-a, assim como praticar a empatia e 
ser solidária cotidianamente.

Aprendi a dar valor a tudo aquilo que se conquista com o próprio esforço e descobri que somos 
felizes quando realizamos algumas ações, mas nem sempre estamos aptos a resolver todos os 
problemas que surgem em nossa vida. 

Com o tempo fui lapidando minha compreensão sobre a busca sistemática pela felicidade. 
Compreendi que a vida nem sempre tem o colorido que se deseja enxergar, há dias de penumbra, 
momentos de tristezas, de dores, decepções e expectativa frustradas, mas isso não deve nos 
tornar pessoas infelizes. 

Por fim, quando se é feliz aprende-se que, assim como tudo na vida, há um modelo ideal e, por 
isso, a busca pela perfeição; contudo, a realidade é o que põe à prova nossa incompletude, e aí 
nos contentamos e sorrimos para vida. 

Iêda Chaves Freitas

11.03.2022
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COMO ADEQUAR À MUDANÇAS PROFUNDAS E IRREVERSÍVEIS  

João Cláudio. 

A marcha dos acontecimentos molda nossas vidas e com ela direcionamos nossa rotina e tudo precisará 
ajustar-se em situações previsíveis diante de adversidades surgidas ou apresentadas na curva do destino num 
estalar de dedos, mas com irreversibilidades às quais nunca mais poderemos mudar. Apenas adequar para ver 
que tudo mudou dali por diante.

          Assim, aqueles que entram no túnel de uma doença terminal, ou os que cruzam as fronteiras da lei e 
são encarcerados, ainda, aqueles outros que sofrem por morte, uma perda lamentável na família e por fim os 
perdidos em vícios com resultados desastradamente destruidores e arrastados para um mar de lama imoral, 
chegando ao desprezo por quem deveria amar e ser amado. Esses são todos em tais situações, casos de pessoas 
sobre a terra que precisam redirecionar suas vidas. 

Devemos entender que vale o ditado contido no em uma velha canção popular do Pop Star Lulu Santos 
“Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia» fato.  Mas o recomeço é possível, necessário, viável. 
E tem dois lados: O dos que estão no meio de uma ponte que poderá de vez desabar em um precipício e os 
que estão em solo seguro e devem esquecer como os primeiros foram parar lá, lembrando apenas que isso não 
importa e sim uma forma de trazê-los para o seu convívio ou para fora de tão adversa vida que aí sim, arrasta 
outras em efeito cascata. 

A grande chance que o criador nos dá é o recomeço. Passados tenebrosos devem ser riscados, não são 
melhoria para ninguém. Estamos começando o ano ainda. O momento é bom para saber de que lado estamos 
para bloquear de vez em nossa existência os meios que nos destruíram ou poderão nos destruir, evitar que as 
coisas piorem e tendo uma vida normal ajudar quem não consegue voltar ao nível mínimo de discernimento 
que viver vale a pena. Fazer alguém assim tocar a própria vida para a frente é um presente que recebemos 
sem que talvez jamais voltássemos a ver a pessoa. Aos equilibrados cabe entender e ajudar os desequilibrados, 
necessitados e fragilizados. A roda social se beneficia como um todo.
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O QUE PROCURAS? E O QUE BUSCAS?

                 “Os homens que procuram a felicidade são como os 
                        embriagados que não conseguem encontrar a 
                própria casa, apesar de saberem que a têm” 
                                  (Voltaire) 
 
 
A Vida a todos vê... n’hora do tiro de partida 
E o tempo inteiro a todos...  assiste 
E a ninguém abandona 
Nesta sagrada corrida... quem chegará até o fim? 
Quem vencerá? 
Vencer? 
E acaso estamos em competição uns com os outros? 
Não creio 
Embora a verdade é que tombados no chão muitos ficam 
E desistem de prosseguir 
Mas a vida sopra seu alento nas almas que também em apneia s’encontram 
Todavia, ela respeita nossa liberdade 
 
E o que fazemos aqui [na vida]: “buscamos” mais... ou mais “procuramos”? 
O que buscamos? 
O que procuramos? 
Buscar... e procurar! 
Haveria alguma diferença entre tais palavras? 
Sim, não são iguais 
Procuramos (no tempo e na vida) o qu’em verdade não sabemos (o que seja) 
No entanto, procuramos 
Buscamos quando já sabemos o que queremos, 
... mas que s’esconde de nossa vista 
E assim, às vezes procuramos... e às vezes buscamos 
 
E aqui eu me ponho a meditar: 
Haverá no mundo alguém que nada “procure”? 
E será que os desesperados  suicidas deixaram de “procurar”? 
 
Procuro e busco por qu’eu quero ou por que preciso? 
 
E quanto à felicidade 
Será que a buscamos? 
Será que por ela... procuramos? 
A felicidade! 
Se não a sabemos, então a procuramos 
Já que não se busca pelo que não se sabe 
 
Procurar... caçar... em busca d’algo... 
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Oh! Tentar descobrir ou, na verdade, somente... querer para si? 
Querer para si... (no tempo)... o que pertence à eternidade, ora, pois...! 
O que buscas aqui? 
O que procuras? 
Por que procuras? 
Apenas par’adquirir (o que talvez não seja “realmente” teu, mas... da vida)? 
 
Alguém vai nest’hora em busca de trabalho não por que o ama 
... mas, sim, visto que por ele visa enriquecer? 
Buscaria mesmo a Deus e sua vontade ao que possuído estaria de 
... conformar sua vida com a Dele, ou o procuras (à maneira d’alguns 
... filósofos) apenas para matar sua curiosidade? 
E, destarte, não o busca a partir do movimento do amor (à procura Dele)?! 
Ah! como muitos se iludem a dizer qu’estão em busca de Deus 
... quando na verdade o que almejam é a sua glória (a desejá-la para si)! 
O artista vai em busca d’arte ou a arte é quem se dá... ao artista, 
... a quem conhece ser dela... digno? 
Sim, não é dela merecedor quem visa [por ela] aplausos d’outros 
... ou a eternidade de seu mesquinho nome 
 
E eis que faço agora algumas perguntas para mim: 
O que procuro [agora] vale a pena? 
Ou será que busco o impossível? 
Quando estamos apaixonados buscamos mesmo o amor 
... ou tão somente uma satisfação pessoal (a que s’esgotará no tempo)? 
Ou será o que busco tratar-se apenas d’uma “idealização mental”? 
(e assim, não tem uma verdadeira essência?!) 
 
E por que nos frustramos tanto neste mundo? 
Seria dado ao que o tempo nos empresta num’hora e depois nos tira? 
N’um devido momento em que a Vida nos oferta um’alegria, 
... mas, sem que percebamos, uma tristeza a acompanha 
Da felicidade que em certos momentos s’encontra presente, 
... e que depois de nós... se ausenta 
Por que somos tão infelizes? Será que buscamos “errado”? 
Imagens fugitivas que aparecem agora, mas que logo logo vão embora 
Uma nuvem no céu, apenas... 
Encantos seguidos de desencantos 
Ilusões que se transformam em nada 
E nest’instante eu me lembro da conhecida “parábola dos talentos” 
Ai! Como estou tão confusa! 
 
Buscar... procurar 
Mas, será que desejamos (em espírito e verdade) “encontrar”? 
E não seria este “desejo de buscar” (o que talvez nem se sabe) 
... inerente n’alma de todos? 
E o que desejamos realmente [aqui]: 
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Um lampejo da eternidade ou a fugacidade d’algo a se ter e perder no tempo? 
 
Tempo e eternidade! 
E nest’hora eu me lembro do que o Divino Mestre dizia: 
“Nolite thesaurizare vobis thesauros in terra, ubi aerugo et 
 tinea demolitur, et ubi fures effodiunt et furantur” 
“Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, 
 e onde os ladrões minam e roubam” (Mateus 6:19) 
Ah! O tempo é um grande ladrão... 
 
Buscar no tempo... o que seja “eterno”! 
E haverá algo? 
Ou não seria este “algo” o que todos buscam (embora nem todos saibam)? 
 
 
 
    “Mesmo que vivas um século, nunca deixes de aprender» 
                                                                               (Anônimo)

Kim Akemi Hinata
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DO LADO DE DENTRO

Quanto custa ser feliz? Depende. E depende principalmente do que a gente entende por 
felicidade. Há uma antiga canção, interpretada pelo Odair José, com versos que juram: 
felicidade não existe, o que existe na vida são momentos felizes. Achei a letra cheia de razão 
e nunca mais parei de concordar com ela. O motivo é um só: a felicidade é um estado. Dessa 
forma, a gente não é feliz, a gente está feliz... ou não, já que tudo na vida é dinâmico. O que é 
nesse momento, no próximo já não será.

Segundo a Filosofia, um dos anseios mais profundos e antigos do homem é encontrar a 
felicidade. Por esse motivo, ele está sempre a buscá-la nos projetos profissionais, nas relações 
amorosas, nas mínimas conquistas do dia a dia. Se a gente chega lá, quem é que vai saber? 
Mas no fundo, ou no raso, é atrás dessa distinta senhora que a gente sempre quer ir por tudo 
que pensa, imagina ou faz. 

Mas já cantaram também que a felicidade foi-se embora, e aí? Como é que fica? Trancou 
a porta, jogou a chave fora e não deixou rastros. Bobagem. Um dia ela volta sim. Só não 
é de promessas, ou hora marcada. Mesmo porque ela não pode garantir nada a ninguém. 
Principalmente depois que espalharam que ela, a felicidade, acontece é de dentro pra fora. 
Apostar numa felicidade que vem do outro, portanto, é passar recibo para o fracasso. A gente 
até bate à porta da dona felicidade querendo entrar. Mas só até entender que ela mora mesmo 
é do nosso lado dentro... Pois é, muitas vezes, a gente que não sabe de nada.

Marina Alves – Lagoa da Prata-MG
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RASTRO DE SANGUE

A modernidade chegou com a industrialização e a globalização. Empresas multinacionais 
negociando seus produtos, e com isso, chega também a disputa, até mesmo pelo poder mundial 
das maiores nações. Umas lutam pelo poder e por territórios, que já estavam livres e com 
soberania, e outras pelo poder de gerenciar também, é como a guerra geopolítica tão bem 
revelada, entre Rússia e Ucrânia, e o que está se delineando, é que a Russa deseja reconquistar 
parte de território que já foi seu um dia, e não quer também, deixar a Ucrânia fazer parte da 
OTAN, pois seria debandar para o lado de outra grande nação, os Estados Unidos. A Rússia, 
querendo proteger o que considera sua fronteira, e os EUA, também querendo mais aliados. 
É assim que começa uma guerra, uma nação querendo mostrar seu poder, mas quem sofre 
com matança e destruição é o povo. É nisso que refiro, nas perdas humanas, etc. É preciso 
negociar a paz, respeitar agora a soberania da Ucrânia, já sem tempo, para o atraso, devido 
a tanta destruição e muitos civis morrendo, o povo se refugiando em outros países. O povo 
ficando sem suas casas, idosos e crianças sofrendo traumas, bebês nascendo antes do tempo, 
etc. Em pleno século 20, já era para a humanidade estar mais evoluída, mas ainda há governos 
com mentalidades gananciosas, e lutam pela dominação de povos, quiçá do planeta, pois as 
grandes potencias se alinham, e estamos preocupados com a terceira guerra mundial. Fala-se 
em soberania, comunismo, mas também na Nova Ordem Mundial, que é a união de países que 
desejam implantar um único governo, uma única moeda, e alinhar o planeta numa mesma regra 
de vida, com leis articuladas, mas que, de outro lado, outras grandes potências se preocupam 
com esse novo sistema de vida no planeta, pela perda do poder, etc. E claro, quem possui 
grandes riquezas e poder vai ditar as regras. É um assunto para pesquisar e refletir, lembrando, 
que há um grupo de empresários, em que se concentra a maior parte da riqueza do planeta, 
e são eles que ditam as regras, e nenhum governo consegue lutar contra esse sistema. Bom 
refletir, no que seria melhor para o planeta, a soberania dos países, ditaduras, ou dependência 
do regime de um único governo mundial

Norma AP.Silveira de Moraes  
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COMPLICAÇÕES MODERNAS      Pacomolina

A idade é uma fronteira que nos divide em mundos diferentes. Ouvindo “como vai você”, uma velha 
canção do cantor Antônio Marcos, 8/11/1945 – 5/04/1992 é que me dei conta disso dias atrás. Ah! Quanta 
saudade das coisas simples: Ligar um rádio e pronto. Ouvir o que das ondas sonoras vier, ligar a TV em 
horários específicos, ver alguma coisa específica e depois pular na cama e dormir. Ir para a cidade, dizer vou 
ao cinema, chegar a ter a satisfação de aguardar a hora do filme imaginando este ou aquele protagonista ou 
coadjuvante conhecendo o nome de alguns ou vários deles, indo ao cinema, inclusive por causa dos artistas. 
A última vez que senti o efeito saudosista de uma sala de cinema foi na cidade de São João Del-Rey no ano 
de 2003, a passeio naquela cidade das nossas Minas Gerais, hoje mal se consegue imaginar a sensação que o 
filme causará. 

 E aquele almoço na casa de alguém com convite prévio? Silvio Santos Macarrão, guaraná, mas a missa 
era um compromisso resolvido antes das nove. Por aqueles tempos era comum ter a roupa só do domingo e 
ninguém quer a volta de tais hábitos, mas ficava uma certeza: O domingo era um dia aguardado com euforia a 
partir de quinta-feira, principalmente quando havia alguma coisa de especial na data tiritando. Quando morei 
numa área rural de Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas, sentia um prazer especial pelos finais de semana 
e uma melancolia danada quando previa a vinda da segunda feira braba. 

          Hoje os dias são todos iguais, as pessoas também, ninguém quer saber de tornar as coisas especiais. 
Estamos enfurnados no comboio morro abaixo das complicações modernas. Impessoais, intempestivos, 
desinteressados e o que é pior, conectados com algo do outro lado do mundo sem saber o nome de quem está 
a seu lado. É o ônus das complicações modernas.
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O QUE VOCÊ APRENDEU COM A PANDEMIA DA COVID-19?

“A gente tem uma tendência para acreditar que não morre”

(Ariano Suassuna)

UMA PEQUENA INTRODUÇÃO

Retorno aqui a fim de convidar o leitor a mais um bate-papo comigo, em que meditaremos juntos (conforme 
eu sempre faço) a respeito do tema atual, cujo principal foco (direta ou indiretamente) ainda se volta para a 
COVID-19. Não tenho nenhuma pretensão de fazer uma espécie de discurso político, todavia, sempre é bom 
lembrar que somos “seres políticos”, onde, em meu modo de julgar, é um “pecado social” ficar alienado do 
que acontece na História no tempo em que vivemos. Procurei subdividir o texto, em que o classifiquei na 
condição de uma “crônica”, como também tomei a liberdade de misturar a forma literária, ora em versos, ora 
em prosa. E, como se trata de uma reflexão, optei, sobretudo, pelo método de fazer perguntas, mas sem fugir 
do contexto. Ficamos entendidos? Então, vamos lá!

O que você aprendeu com a pandemia da COVID-19?

Sim, o que foi aprendido com esta pandemia?

Que lições você tirou... dela?

Passou a dar mais valor... à vida?

Houve mudanças em seu modo de enxergá-la?

Ou não aprendeu nada, no que permitiu “passar” tudo “em vão”?

Bom, para quem realmente “aprendeu”, creio ter havido algumas mudanças, sim...

Gostaria que me acompanhassem aqui neste pequeno estudo

LIÇÕES TEÓRICAS DA PANDEMIA (o que foi aprendido com ela)

* Primeiro, o que significa a palavra “PANDEMIA”, já que antes – pelo menos para a maioria - só se ouvia 
a palavra “EPIDEMIA”. “ENDEMIA” já é seria um exagero em precisar saber. “Pandemia”, “epidemia”, e 
“endemia”. Termos que, pelo menos em se tratando de Brasil, só uma classe saberia a sua diferenciação;

* Muitos, agora, aprenderam diferença entre “vírus” e “bactérias”;

* Ah! Como “reaprendemos” a necessidade de pequenos hábitos de higiene, como, por exemplo, lavar as 
mãos!;

* Um fato interessante também neste tempo foi que algumas pessoas souberam (com a pandemia) que existe 
uma classe invisível de trabalhadores que é essencial, como é o caso dos técnicos em enfermagem.

E por aí vai...

Mas, o que foi também “revelado” (dentro de um contexto humanamente falando) na referida pandemia - da 
COVID-19?

Vejamos aqui:

* O despertar que a vida é delicada e frágil (sobretudo, para aqueles que do coronavírus foram vítimas);

* O desespero de muitos (neste devido tempo);

* A falta de empatia e sensibilidade por parte d’outros;
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* A total ausência de compaixão por parte de tantos (e, assim, a negação do exercício da “misericórdia”);

* A ignorância de muitos em achar que só porque o inimigo não é visto, conclui-se qu’ele não existe;

* A incompetência por parte de muitas autoridades diante do importantíssimo problema a ser resolvido

(como também a protelação ou mesmo a sua falta de interesse );

* O estranho prazer de muitos em espalhar boatos (fake-news) no uso irresponsável e “diabólico” na rede;

* A revelação da desumanidade de diversas pessoas;

* A oportunidade de exploração por parte de outros (no aumento de preços de determinados produtos como, 
por exemplo, de máscaras, álcool em gel, e também as cobranças abusivas de testes de COVID realizados 
nas farmácias). Observação: tenho notícia de que os testes nos EUA são de graça;

* A revelação do quanto muitas pessoas são egoístas (os chamados “fura-filas” na corrida pelas vacinas, 
lembrando os desesperados passageiros pelos botes no filme Titanic, quando este estava afundando);

* A oportunidade de praticar charlatanismo (como foi no caso do chamado “kit COVID” e dos falsos 
“tratamentos precoces”), fazendo tantos de otários;

* A postura de ignorância principalmente por autoridades políticas diante da Ciência;

* A atitude de “negacionismo” dos que deveriam proteger e cuidar de nossas vidas (como também a cegueira 
por parte de fanáticos que os apoiam, ou que guardam em suas pobres almas «políticos de estimação»);

A revelação do quanto muitos são inescrupulosos a ponto de querer frear a atitude de quem quer fazer 
alguma coisa, como é o caso do nosso Chefe de Estado.

E por aí vai... 

Pandemia da COVID-19 

Um tempo em que muitos tiveram que usar máscaras 

E que, paradoxalmente, muitas máscaras caíram (de suas caras) 

... revelando os seus verdadeiros rostos

E outros, que deveriam usá-las (para dar o exemplo),

... mas, que pena! o seu orgulho não permitiu!

HAVERIA UM “POR QUÊ” DA PANDEMIA?

“Você não pode controlar todos os eventos que acontecem com você, 

mas pode decidir não ser reduzido por eles”

(Maya Angelou)

Raciocinemos bem:

De tempos em tempos o mundo dá um “stop”

E assim tudo é interrompido:

Onde os movimentos da engrenagem dão uma travada (compulsória)

O comércio para, sustando, deste modo, a economia do país
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As escolas suspendem suas atividades

A indústria é comprometida, devido à estagnação de tudo

O turismo é interrompido (até mesmo o lazer)

Muitas atividades são suspensas

Enfim, eis um momento que ninguém esperava (mas... chega)

Quantas vezes o mundo parou (totalmente) n’uma sucessão de meses interrompidos? Talvez a última vez foi 
na Segunda Guerra Mundial.

Mas... 

Por que parou?...

Parou por quê?...

Não, não estou querendo aqui cantar o refrão d’aquela música (cantada por Morais Moreira)

Respondamos [todos] então:

O mundo para... quando ele “precisa” de parar?!

É como o coração estivesse fibrilando e que nes’hora precisa levar um choque

(já que seu ritmo se achava acelerado e irregular) 

E aí a gente pergunta:

O mundo às vezes “precisa” parar?

Ah! Podem ter certeza, “precisa”... às vezes, sim

Talvez, para que acordemos (ou “saiamos da matrix”)

... e para perceber que somos almas [vivas]

COMO OS “DONOS DO PODER” ENXERGAM OS “PLEBEUS” QUE CONSTROEM O MUNDO?

“Nas dificuldades conhecemos os verdadeiros (ou não) amigos”

(Ditado popular)

Sem dúvid’alguma eles nos enxergam apenas como “engrenagens da máquina econômica” e não mais do 
que isto. Bem, talvez eis porque alguns chefes de estado não se importam com nossas vidas.

«E daí?”... “Todos nós iremos morrer um dia»... “Não entendi essa gana por vacina”... 

E (como já disse anteriormente) por aí vai...

Ok! Não vou me esticar, irei “economizar” um pouco seus ouvidos! Embora a verdade é que em momento 
algum o Presidente disse algo mais ou menos assim:

«- Estamos diante de um inimigo letal e invisível. Protejam-se, meus queridos compatriotas, meus irmãos, 
usem máscaras, vamos ficar em casa. Paciência, uma hora tudo isto irá passar. Eu sei que é difícil, mas será 
um sacrifício necessário até vencermos esta guerra».

Não, nada disso! Ele simplesmente ignorou o problema, mesmo diante às evidências noticiadas. É fato: ele 
não deu a mínima, o qual até chamou o coronavírus de “um vírus criado pela mídia”.
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O nosso chefe de Estado perdeu a grande oportunidade de entrar para a História e fazer de seu nome um 
“mito” a ser lembrando pelas gerações futuras. Pelo contrário, ele se portou mais como alguém destituído 
de sentimentos, empatia e compaixão (para não dizer: ele mais pareceu ser... um “genocida”, pelo menos 
«em fase embrionária»). Isso mesmo, meu caro, se um chefe de Estado não se importa com as vidas de seus 
cidadãos (principalmente quando todos estão expostos a um perigo letal, ah, de duas uma: ou porque não os 
ama... ou porque os odeia).

QUAL A NOTA QUE VOCÊ DÁ PARA O GOVERNO SOBRE A PANDEMIA?

“Adversidades são grandes oportunidades”

(Sabedoria árabe)

Convido o leitor à minha reflexão:

O que é um problema?

Seria ”uma pedra no sapato” d’alguém (só para fazê-lo da vida reclamar)?

Seria algo que a Vida nos dá para que venhamos dela humilhar?

Ou não seria mesmo... uma “oportunidade”?

Oportunidade!

Quem é capaz de ver n’um problema uma “grande oportunidade”?

E então a Vida nos oferta... “desafios”...

Mas, quem é capaz de ver [com clareza] um desafio (para o seu próprio crescimento)?

Se formos ver bem o coronavírus foi uma grande oportunidade para dar a «glória” a muitos. Sim, o 
coronavírus foi uma ótima chance de transformar muitos em “lendas”, sobretudo os chefes de estado, e, 
assim, dar a eles a oportunidade de entrar para a História (como heróis). Contudo, como ele revelou a 
insensatez e a falta de sensibilidade de muitos! Sim, muitos perderam a maior chance de suas vidas de se 
tornarem... “mitos”.

Raciocinemos aqui:

Na pandemia da COVID-19 quase todos os governos ficaram perdidos (no que se referiria a questões quanto 
ao seu combate, ações, procedimentos a tomar, etc.) Oh, que engraçado! O Governo do Brasil (ou melhor, 
o seu Chefe de Estado) não ficou perdido, não! Ficou, na verdade, indiferente, com relação à pandemia, 
porém, perdido não! 

Oh! Existe uma grande diferença entre «ficar perdido» e «ser indiferente».

RECAPITULANDO (E PARA FECHAR O TEXTO)

* Em sua opinião, o mundo está [agora] melhor preparado para uma nova pandemia? Pois bem, a resposta 
será verdadeira se considerar que “aprendemos, sim, com esta que tivemos”. Mas, na boa, eu duvido muito 
que esteja!

* O decréscimo dos casos e do número de óbitos o qual se vê hoje, acreditem, há quem creia que não foi 
por causa das vacinas. Isso mesmo, meu amigo: há quem acha que tudo foi uma «coincidência» quando deu 
início à vacinação e que, de forma espontânea, o vírus iria morrer (tornado, em suas conclusão, de que as 
vacinas não seriam necessárias). Fazer o quê? Se é uma coisa que existe em abundância neste mundo é gente 
idiota!

E outra coisa mais: Haverá quem nem se lembrará de tudo o que se passou neste tempo?
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ALGUMAS PERGUNTAS:

Se hoje for decretado fim da pandemia, amanhã alguém se lembrará de fatos como:

* O crescente e sucessivo número de mortos pelo coronavírus vitimados?

* A angústia de tantos nos hospitais e unidades de pronto-atendimentos?

* O desrespeito e a indiferença de muitos frente às nossas vidas?

* O desespero de tantos por falta de oxigênio (como foi no Amazonas)? 

* Acorrida pelo desejo das vacinas?

* As aberturas de covas nos cemitérios para “depositar” as vítimas ceifadas pela COVID?

* A frieza e o uso de ironias por parte de nosso Chefe de Estado que fez de tudo para tirar a atenção do povo, 
a priorizar questões desnecessárias (tais como o caso da chamada urna eletrônica e o voto impresso)? E, 
sobretudo, o seu discurso em rede nacional quando chamou o coronavírus de uma simples “gripezinha”? 
Sim, é uma questão de se perguntar [novamente]: * Por que o Presidente não se importa com nossas vidas? 
A impressão que se tem é que ele tem prazer de contemplar o cenário de angústia, dor, desespero e morte (o 
qual se encontra [ainda] na pandemia). Seria uma forma de «psicopatia»? Isso para não falar num provável 
quadro de “síndrome de Herodes”, já que ele não quer que as crianças sejam também vacinadas (nem 
mesmo a sua filha).

Meu amigo, eu estou falando a respeito de fatos comprovados. Não estou difamando ninguém. Só falo a 
verdade.

E volto a perguntar:

“O que o “nosso” Chefe de Estado” tem contra a vida dos brasileiros?” Alguém poderia me responder?

A verdade é que em momento algum ele demonstrou interesse ou preocupação com nossas vidas durante a 
pandemia da COVID-19.

Entenda uma coisa, meu prezado leitor:

É a sua vida (e a de todos) que está em jogo. Pense bem!

Ou você prefere morar [antecipadamente] num cemitério?

E então, responda:

O que você aprendeu com a pandemia da COVID-19?

Passou a dar mais valor à vida? Ou não aprendeu nada?

Segundo Winston Churchill “a vida dá lições que só se dão uma vez”

Será?

De quantas pandemias precisaremos ainda para perceber que temos uma vida para honrá-la? 

Post Scriptum:

Você perdeu algum familiar, ou amigo, ou conhecido por causa da COVID-19?

Caso tenha perdido, você considera o coronavírus uma «gripezinha»?

E como você classifica ou define quem assim dela diz?
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«Ex verbis enim tuis iustificaberis, et ex verbis tuis condemnaberis»

«Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado»

(Mateus 12:37)

Relembrado o que anteriormente disse:

Só estou querendo falar um pouco sobre «vida»

A sua vida te importa?

Ah! Estava esquecendo, e que talvez serve par›alguns,

... no que dizia o incrível Ariano Suassuna:

“A gente tem uma tendência para acreditar que não morre”

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

07 de janeiro de 2022

«E sereis odiados de todos por causa do meu nome»

(Mateus 10:22, Lucas 21:17, Marcos 13:13) 

Paulo da Cruz
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Poemas



 

 REVISTA BARBANTE - 93

ADRIANA RIBEIRO

Escritora e Poeta de Arauá/SE. Pedagoga e Historiadora/UFS. Pós-grad. em História. 
Mestranda em Educação Superior - FUNIBER. Professora do Estado e Município - Sergipe - 
Membro da Academia Independente de Letras/AIL, da Academia Internacional de Literatura 
e Artes Poetas Além do Tempo/AILAP. Acadêmica da FEBACLA. Dra. H.c. Em História e 
Literatura – FEBACLA; Autora dos livros Coração poético, Volumes 1e 2/Versejar. 

Rondel do otimismo

Sou otimista, penso grande e miro alto...
Aponto reto entre o sonho e a realidade!
Se estiver baixo me levanto dou um salto
Deus ajuda a quem tem força de vontade.

Quando dá certo fico alegre e me exalto
Se escorrego mudou a rota em liberdade.
Sou otimista, penso grande e miro alto...
Aponto reto entre o sonho e a realidade!

Danço o bailado no ecoar do meu contralto
Me preparo pra combater toda a maldade.
Quando eu amo deveras cuido de verdade,
Faço exigências, mas não tomo de assalto.
Sou otimista, penso grande e miro alto... 

adriribeiro/@adri.poesias
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SEU OLHAR...
Entro num dia agitado numa papelaria...

Em um dia comum

De repente olho uma mulher com semblante bonito

E que me leva a 15 anos atrás.

Saudades efêmeras em que trocamos poesias

E cartas de amor, só que estamos de lados opostos

Uma atração sem igual, mas que o seu semblante não sai da minha cabeça

A pessoa se retira e mesmo assim, continua a olhar.

O silêncio dela queria falar algo mais, mas não podia falar ou pelo meu jeito desajeitado.

Eu vou seguindo, que um dia irei encontrá-la e gritar para o mundo.

Um sentimento perdido e intenso ainda existe...

Prof. Esp. Adriano Augusto de Souza

CRC SP nº 1SP-293826/O-6

CRA SP nº 6-005860

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/adriano-augusto-de-souza/

CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/7219307583595561

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9579-8283

YOUTUBE: Professor Adriano Augusto
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SAUDOSA INFÂNCIA

Dói-me a saudade da doce infância,

Das alegrias (o dia inteiro),

Do pique-esconde, vivaz, matreiro

Da vida boa, da rica estância!

Dói-me a saudade... E no peito a instância

De ser feliz a alcançar ligeiro

O meu semblante infantil, certeiro,

Repleto em mim, de gentil fragrância!

Brincar de roda, contar histórias,

Brincar de bola, somar vitórias...

Sempre um motivo, de sonho e paz!

Por isso trago a feliz lembrança,

Marcada em mim, do jardim criança!...

E quanta falta a inocência traz! 

       Aila Brito
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MULHER (Homenagem) 
 
Fera 
               Felina 
Dócil               Fina          Donzela 
     Fluída     Flor 
 
Dona de si (de muitos) (de mundos) (quereres desnudos) 
Carrega consigo espinho & perfume. Usa-os à condição... 
 
De tudo que faz,  
seu feitiço-fascínio descortina em sorrisos. 
Aos seus pés caem-se os bobos (ligeiros, dragões, poetas e pecadores). 
 
Lágrimas se-lhe guardam fictas n›alma, 
expostas à fora - sem traumas,  
regam jardins.  
 
Sua serena face-de-luta, fantasia disputas 
entre sua dor e seu propósito de amor. 
 
Seus segredos são confessados ao espelho,  
e reverberados em sonhos.  
 
Em seu coração nada é em vão. 
 
Dentro de si não cabe mais nada. 
Já és completa, por (in)definição. 

 
 
Antonio Jadel de Brito Mendes 
OAB/SP 120.278 - CRA/SP 76.180 
ajadel@uol.com.br / ajadel@aasp.org.br  
cel.(11) 99520.1391 / AJ - ADVOCACIA - www.ajadel.com.br  
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Inverter o Tempo

É madrugada e remando escuto

O borbulhar d’água no Igapó

Me encanto em lembranças e saudade

De um tempo que minha canoa era mais leve ...

Os peixes pulavam à meio metro d’água ...

Em silêncio, me perco em pensamentos,

Que se transformem em bons sentimentos;

Entre as fendas do Igapó enxergo a Lupunamanta,

Espargindo nutrientes sobre as árvores e pássaros,

Que gorjeando quebram o silêncio encantador,

E a majestosa lua, surgindo entre alvas nuvens,

No distante horizonte de luz e estrelas luzentes

Me levam onde for meu pensamento em inspiração,

Que me faz alcançar um horizonte em esplendor!

A saudade do tempo que passou invade meu peito...

Trago um sonho de criança que não saiu de mim,

Ricas e belas lembranças que não posso olvidar;

Que todo dia o Astro-Rei reina sobre a terra

Tecendo no horizonte, aquarela e esplendor...

Enquanto o Planeta se ergue em reverenciar ao Criador,

Eu, penso ...

Ah ...quem me dera inverter o tempo na história! ...

Antonio de Albuquerque
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Um gargalho nos sertões

Ariane de Medeiros Pereira

Caicó/RN

Foto: Imagem do açude Gargalheiras – Acari/RN

Fonte: Acervo pessoal da autora.

Era início do século XX quando o sertão presenciaria uma inovação

Ele era planejado e arquitetado por muitos, mas o anseio vinha da população

Nele trabalhava desde do engenheiro, ao arquiteto e o sertanejo

Para que sua construção tornasse a vida permanente

Não havia dia com sol ou chuva que fizesse a mão de obra cessar

De longe se ouvia o tinir das picaretas, das chibancas e das enxadas no solo duro a gritar

O solo era rasgado, seus serrotes detonados, era a modernidade a chegar

Os sertões não entendiam, a razão, do homem continuar a cavar

Era um balbuciar tracejado no sertão a trovejar

Eram homens e máquinas no intuito de findar

A obra não era fácil de terminar, porém a geologia ajuda a findar

Naquelas serras grandes e robustas, o Gargalheiras a se formar

O sertanejo contente esperava ali ficar e perpetuar-se

A seca não seria empecilho, pois o grande gargalho estava a ficar

Nas paragens sertanejas um novo ar a emoldurar

O Gargalheira firmava a água e o povo no seu lugar!
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PLANETA TERRA... 
 

Entre os fatos  
e fotos da terra, 

que encerra a guerra, 
a dor e o terror, 

clamor dos viventes 
por entes queridos, 
perdidos, caídos, 

inertes pra sempre...  
 

Entre a face e a faceta, 
falseta dos homens, 

que comem, que bebem, 
que sorvem a desgraça 

e a massa humana 
profana, carrega 
a ânsia da paz 

num sonho que abraça. 
 

Entre o bem e o mal, 
a miséria e a riqueza, 
tem gente que oprime 

e gente oprimida, 
pessoas famosas 
e as esquecidas 

misturam-se o horror 
e a luz da beleza. 

 
Assim segue o mundo 

do sonho e da lida, 
entre lutas e lutos 

é a história da vida. 
Gira o nosso planeta 
entre o sul e o norte 

contendo em si 
a vida e a morte.

19.06.2003/ 9:50 hs.

Bryzza
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Vagas Rendilhadas

Vagas amenas rendilhadas

Vão a areia molhando,

Ficam no areal as pegadas

Logo pelas ondas apagadas,

Eis o que vos vou revelando!

Passeiam musas encantadas

E o seu corpo vão bronzeando,

A poesia nelas inspiradas

Ficam pelo poeta lavradas,

E pela crítica fica esperando!

Do mar as suas águas salgadas

Vão os sentidos do poeta lobrigando,

Em modestos versos contadas

Pelas musas inspiradas,

Se vão em versos anotando!

Casmil,23.02.2022



 

 REVISTA BARBANTE - 101

 
[SUGESTIONÁVEL?!] (Dueto) 

 
É tênue 

A Linha que separa 
O equilíbrio do destempero 

 
Sou contumaz equilibrista 

Da corda bamba 
Da Vida... 

 
Ora 

Sorrindo 
Ora me descabelando... 

 
Vivencio momentos 

De gangorra 
Emocional... 

 
Náufraga 

Existencial? 
Nem tanto! 

 
[Talvez, um ser 

Emocionalmente 
Instável... 

 
Mente sã em corpo são? 

 
Cérebro funcional... 

Mas, e a mente? 
(acho que tenho um parafuso solto) 

 
“Alma” inquieta 

Se rebela... 
(defeito de fábrica) 

 
“Sei que nada sei” 

A sabedoria socrática 
Ecoa em minha mente... 

 
Se não sei... Posso aprender 

Ah, e muitas coisas desconheço 
Entre tantas, a relação Mente-Cérebro 

 
Sei que o cérebro é a parte física... 

E a “Mente”, a abstrata, uma espécie de Alma? 
Não ria, é apenas uma analogia... Não temos duas almas!
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É muito doido e complicado até pra pensar... 
Se com uma Alma e uma Mente, damos trabalho... 

Imagina a doidice, dar conta de duas Almas “vivas” então? 
 

Melhor não dar corda... 
Ou vou me enrolar 

Co’ela... 
 

[Ou terei que voltar pra terapia... 
 

Falar em terapia... 
Eu gostava 

Recebi alta... 
 

Creio que a terapeuta 
queria se ver livre de mim... 

Brincadeira! Criamos vínculo de afeto... 
 

Mas na terapia 
Vi caminhos 

Que não via... 
 

Aprendi 
Que a Mente 

Pode nos socorrer... 
 

Que a aceitação 
É um processo 

De “cura”... 
 

[Autocura? 
Equilíbrio psicossomático? 

Consciência e reorganização energética? 
 

Quem cura: o remédio ou a fé? 
“Seja feito conforme a vossa fé” 

Fé? Adoto a fé raciocinada... 
E não que o placebo, 

Uma injeção de soro, ou uma pílula de açúcar 
Ou farinha, sem princípios ativos (que em verdade não cura) curou?! 

Ou foi a fé? Ou a Mente, desencadeou um processo 
De regenerador? Ou desativou um processo 

De somatização? 
 

E, eis aqui uma não tão conhecida verdade: 
O remédio que cura (uma doença curável) 

não pode curar o doente 
... que não deseja ser curado. 
É verdade! Triste “verdade”... 
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Há doentes e doentes... 
Sabe-se que o desejo 

Pode mobilizar a cura... 
 

Estudos com placebo 
Comprovam a evidência 

De resultados de natureza 
psicológica... 

 
E, mesmo tendo o cérebro laminado 

E observado, não se tem todas 
As respostas para as curas... 

 
Você deseja mesmo ser... curado? 

Ou Você prefere estar a exibir perante outros uma doença 
... e, por isso, não quer dela, a enfermidade, 

ser libertado? 
[“Seja feito conforme a vossa fé”. 

 
Ao que o Divino Mestre alegava 

“A tua fé te curou” ... 
Da mesma forma que ensinava 

“se tiveres a fé do tamanho de um grão 
De mostarda, podereis fazer o que faço 

E muito mais...” 
 

Quem cura: a fé ou o remédio? 
E se não quer ser curado... 

Ah! E não é qu’existe gente assim? 
Então, nem placebo e remédio fará a cura! 
Ou aliviará os sintomas, porque a mente 

Não quer, mesmo inconsciente... 
Cria uma barreira... 

 
O doente mais difícil de ser tratado 

é pois, aquele que não quer 
ser curado... 

 
Principalmente de doenças que ele não tem 

(ou mesmo para aqueles que ele tem) 
Meus Deus! Será que ele «ama» a sua doença» 

... e por isso não quer dela se libertar? 
 

O hipocondríaco 
tem todas as doenças 

e ao mesmo tempo não tem nenhuma... 
 

Vive prisioneiro... 
...da sua própria hipocondria 
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[Não, não sou hipocondríaca!!! 
 

Sugestionável? 
Impressionável? 

Persuadível? 
Suscetível? 

Manobrável? 
Manipulável? 

Sensível? 
 

Nem tanto ao Céu 
Nem tanto à Terra 

Não sou permeável... 
 

Sou pensante... 
Desconfiada... 
Não funciono 

no automático... 
 
 
 

Juli Lima e Cássio Palhares
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 ETERNIDADE DO TEMPO

Decorre entre dias e noites, um tempo difícil de ser aceito, de ser vivido, depois de tantas 
lágrimas, de sonhos adormecidos, de planos desfacelados, por ocasião da pandemia da 
Covid-19, provocando esse distanciamento físico entre as pessoas, que são obrigadas a deixar 
a vida cotidiana em standby.  Quantas vidas foram ceifadas, desatando seus laços, desejos e 
afinidades, abruptamente? Quanta orfandade deixou esse tempo, onde quem dita a regra é o 
vírus, para os dias atuais e futuros? 

Agora, diante da imunização pela vacina, surge um tempo de esperança. Esperançar é a ordem, 
para quem deseja ultrapassar a barreira extremosa desse viver, de forma tão atípica. Resiliência 
para suportar todas as intempéries do momento e prosseguir a caminhada, ressignificando a 
vida. Colorir os dias cinza, com as cores vivas que denotam a alegria; as cores do arco-íris para 
criar novas paisagens, gestando novos sonhos. Um novo tempo para reacender o amor guardado 
no íntimo, que sobrevive a todos os percalços; às distâncias, às saudades que atormentam e nos 
faz pensar que é o fim. O amor é o sentimento que não exige contagem de tempo e nem data 
de validade, como bem define o grande Poeta Drummond: “...amor, que brotou do tempo, não 
tem idade, pois só quem ama escutou o apelo da eternidade.” Então, ele se faz eterno, porém, 
sempre jovem e radiante. É o que vai dar novo alento aos corações sedentos de vida.

Assim, o tempo – presente divino que nos é dado, mesmo sem merecimento, tão corrido, 
longo ou curto, dependendo do que se tem para inserir nessa cronologia, tem que ser bem 
administrado, de forma que comporte tudo adequadamente. Que se possa aproveitá-lo em prol 
de fazer o bem ao próximo, construir boas obras, edificando um legado chamado amor. Todo o 
tempo é tempo de amar; de viver o melhor que cada um carrega em si; de oferecer ao próximo 
o que de melhor constitui seu ser.

Hoje, não será permitido falar da saudade,

E, muito menos, da sombria tristeza.

Será recitada a beleza da vida, de sol, amor e poesia.

Um sol que acalora os dias,

Espanta os tons cinza da vida.

Sol de todos os dias, mantém seu brilho intenso,

Encanta a todos, com sua extrema magia.

Semear o amor pelos caminhos por onde passar,

Ser poesia, bailar como a brisa, no palco da vida,

Ser feliz, sem limites para viver e sonhar,

Enquanto espera o tempo da colheita chegar.

Cellyme
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@@@

Elas, as palavras

As palavras

me procuram

e logo me perguntam:

Mestre, o quê vamos

fazer hoje?

Eu, prontamente, lhes

respondo:

O de sempre,

meus amores...

Vamos fazer poesia!...

De tristeza

ou de alegria.

Chico Legal

@@@
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A CERTEZA

O que me inquieta tanto
São seus olhos caçadores
Buscando algo de palpável
No meu coração tumultuado.

O que me puxa para baixo
É esta sua insistência no amor
Enquanto nossos armários
Carecem da migalha consentida.

Não consigo entender a paixão
Quando ela nos arranca a razão
E nos joga na cova das emoções
E eu fico cego tateando conflitos. 

O que me atormenta tanto
São os vazios irreparáveis
Que ficam no peito pulsando
Ferido depois do seu carinho.

O que ainda me faz respirar
E a certeza de que dos seus braços
Eu jamais terei forças para fugir
E me fundir com uma calçada fria.

(Cláudio Antonio Mendes)
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BARBANTE
 

Tinha barba grande e perfumosa 

Portava sempre um sorriso maroto

A sua gaita puxava uma prosa

Lembro muito bem do meu garoto

 

Para mim será sempre criança

A aliança que nos une é constante

Tal e qual forte nó de pura confiança

Laços entrelaçados num barbante

 

O moço cresceu e muito aprendeu

Nunca se esqueceu do ninho que veio

O que ensinei marcou e ele venceu 

Virou um homem inteiro e não meio

 

Ambos grisalhos e cheios de manias

Fortalecemos os nós com conversas

Gaita nova e viola velha em harmonia 

Ideias partilhadas retas e convexas

 

O amor e a fé nos movem e são o bastante 

Sendo eu o eterno nó e ele o laço abraço

Felicidade nos entrelaços d›um barbante

Família unida sempre no bom compasso

 

 Cristina Gaspar
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Elza 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.  

 Participa com textos na Revista Barbante desde 2021.

O jardim da vida
     O jardim da vida para ser bem cuidado, 
     necessita de constante manutenção, 
     É preciso tirar folhas mortas e secas e  as flores que já murcharam. 
     Retirar as ervas daninhas que se alastram e acabam tomando conta, 
     se não  forem podadas devidamente. 
     Há de se arar a terra, colocar adubo de qualidade para ter mais arbustos, flores e folhas 
viçosas. 
     Se compararmos nosso coração e mente a um jardim, poderemos entender o quanto  é 
importante não darmos peso, 
     ao que nos faz mal ou puxa para baixo, como uma planta que está adoecida. 
      Se você cuida do jardim de seu coração e mente, e alimenta-os somente com bons 
sentimentos e pensamentos, 
      certamente somente atrairá pássaros tão belos e muitas borboletas coloridas. 
      Cuide do seu jardim da vida com carinho, pois ele é um presente que o Criador te deu em 
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sua máxima manifestação de amor. 
      Cabe a você colher belas flores ou não. 
      O jardim dos outros não será igual ao seu, então nunca se compare a ninguém, pois você 
é único e tem sua própria beleza e cor. 
       Ame de verdade e com intensidade seu jardim e assim conseguirás amar também o 
jardim dos outros.
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SORRISOS TRANCADOS

Preciso...

de ouvidos moucos,

sorrisos trancados,

olhares no açoite.

Cai a noite...

o silêncio dança 

entre as nuvens.

Retumba o meu apelo.

O encolhimento se espalha

ao distribuir cores aos sentimentos.

Repúdio...

à cegueira do pensamento.

A vida segue fagueira

sobre a urbe sonolenta

isenta de loucura...

 Inocência na desventura!

 

Elza Francisco

Lavrinhas  SP



 

 REVISTA BARBANTE - 112

SAUDADES DE DEUS 

As lembranças de ti abraçam minha alma  
Mesmo sem tê-lo conhecido ! 
 
Nunca meus olhos miraram os teus  
Mas a saudade de ti, me afaga. 
 
N’alma te vejo, te sinto  
E, assim, te amo, sem nunca teus olhos mirar . 
 
Eu sonho contigo... 
 
Um dia, eu sei, iremos nos ver 
Não nestes dias onde há noites e trevas ... 
  
Um dia escrito, em algum lugar  
Onde a luz não perde o seu brilho  
 
Onde o sol, a lua e as estrelas 
Unidos, brilham na mesma harmonia! 
 
Um dia meus olhos mirarão os teus olhos, 
Um dia teus braços irão me abraçar 
 
Um dia...inseparáveis... 
Eternamente,  um dia!

Erivaslucena 
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MAIS QUE VENCEDORES

[Romanos 8:37]

Em Jesus somos mais que vencedores

Ele é o nosso único e eterno Salvador

Por nós Ele suportou todas as dores

A ti, toda honra e toda glória, Senhor.

Porque Deus, com o seu infinito amor

Merece sim, os mais lindos louvores

Em Jesus somos mais que vencedores

Ele é o nosso único e eterno Salvador.

Prestem atenção Senhoras e Senhores

O Espírito Santo é o nosso Consolador

Ainda que sejamos humildes pecadores

Oremos com muita fé e grande fervor

Em Jesus somos mais que vencedores!...

(Fernanda Xerez)

====================================
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O que me inspira…

… além de viver?

Aprender e ser melhor,

Seguir com meus propósitos,

Reaprender com os erros.

… continuar na estrada da vida?

Escolher o melhor caminho

Deixando marcas nas trilhas

Por onde ainda irei passar.

… a fé e a esperança?

Ver um mundo melhor

Com a natureza preservada

E mais amor entre os homens.

Me inspira o amor e com ele a poesia.

Iêda Chaves Freitas
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Upgrade 

Satisfação nunca foi o meu forte, basta as correntes e os grilhões institucionais que são 
forjados na pirâmide das necessidades e arrastados para a prisão domiciliar. Sim, porque a 
escravidão do homem moderno mudou de forma, ganhou nova roupagem, upgrade. Trabalhar 
para ganhar um teto salarial definido pelo governo, sem aumento expressivo, em condições 
degradantes, sem reclamar, com direitos mínimos garantidos por uma Constituição rasgada, 
cheia de emendas e ranhuras, não pode ser liberdade. O capitalismo é um regime de servidão, e 
os escravagistas são os mesmos, burlaram a Lei Áurea, porque se o indivíduo não se submeter 
às pressões sociais, aos mandos e desmandos do sistema estará preso à própria sorte, e abaixo 
da margem social é o caos. Chega de capataz, do leão, dos impostos e taxas, do senhorzinho, 
da casa grande e da senzala estratificada! São tantas regras e normas, cláusulas e condições, 
que só tomando um chá de sumiço. E a única Norma que sigo é a Aparecida, ela tem o dom de 
atrair o leitor. No mais, sou bicho solto, sem me importar com os achismos e querer do outro, 
saio sempre à francesa, e se alguém perguntar por mim, não diga que fui por aí, não diga nada, 
o silêncio é tudo que preciso.

Jaciara Santos Souza Dias

Salvador-Ba.
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                  SHAKTY

 
Aspecto Feminino de ‹Deus manifesto›, 
Gestora Divina, que em vida, prolifera... 
São mulheres e luz, naturezas e terras... 
Amor transcendente, e fonte de afetos... 
 
Seu poder sedutor domina os sentidos 
Do casal envolvido, se houver sintonia... 
Encanta-se aos filhos, na eterna magia, 
Dando leite e alma aos de si, nascidos... 
 
Embeleza seu lar, sua vida e convívios, 
Educando sua prole a seguir o exemplo... 
É do amor espiritual um fruto e templo... 
 
Articula os sonhos moldando auspícios, 
Que lhe realizaria, depois dos rebentos... 
Ela é o Deus vivo por fora e por dentro...

Jacó Filho
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Flor do campo

A brisa sopra de leve 
Acariciando com amor 
Todo campo florido 
Que do amor de DEUS brotou 
 
Viva meu campo florido 
Cantam a passarada 
Os animais agradecem 
Saltitando pela estrada 
 
Beija-flor voando ligeiro 
Antes das abelhinhas 
Visitando todas as flores 
Vermelhas, brancas e  amarelinhas 
 
Todas as flores balançam 
E suas pétalas abrem com amor 
Agradecendo a Deus todos os dias 
Muito obrigado meu Senhor! 
 
Autor: Joaquim dos Santos Marques 
Urucará / Amazonas.
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(oferendas)

trago nos olhos um breve azul

as cinzas das horas e um pequeno arrebol

                                                                  

nos cabelos trago trilhas 

ponteadas de sol

                                                                   

pela manhã ofereço passos lentos

voo de versos, loas, encantamentos  

                                                       

o coração

(trago na pele)

tatuado de estrelas

                                                                

trago o amor na palma da mão 

(céu que se põe no infinito)

mandala no centro do labirinto

                                                                                 

no corpo trago música 

solfejada em segredo

                                                          

de alma leve e coração puro

ofereço o universo em palavras

                                                                

: nanos arcanos

José Carlos de Souza
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Mulheres do Universo

As terras femininas são universais

Entre dunas, planícies e planaltos

Num passeio dos campos minados

Das massas corpóreas continentais

 

Lindas morenas, brancas e mulatas

Baianas, Paraibanas e Pernambucanas

Do norte ao sul são mulheres praianas   

Todas elas são brasilianas apaixonadas

 

Tem Asiáticas, Europeias e Africanas

Mulheres cabeças de almas tão belas

Das belezas Oceânicas e Americanas

Eu convivo com o coração de uma delas

 

Parabéns! Brasileiras e estrangeiras

Meninas e mulheres estrelas divinais

Com seus dons e dotes sobrenaturais

São formosas colossais e guerreiras 

Emidio José Alves de Santana
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VOCÊ!   (poesia de amor)

É tão bom, mas jurei não sonhar
Pensar somente em coisa exata
Olhar fixo no meu caminhar 
Me entregar ao sabor de uma vida pacata

É bem fácil é treinar o sentido
É rumar pro prazer egoísta 
É sufocar no peito sentimento vivido
É negar ao amor qualquer tipo de pista

Não é queixa que faço, pois muito ganhei
Os percalços foram coisas da vida 
São tropeços pertencentes à lida 
Em que pese os engasgos eu sorri e amei 

Não liga não pense, eu sou bem assim 
Falo de coisas que o coração renega 
Deixar de sonhar é uma visão muito cega
Pode ser confortável, mas não feito pra mim 

Já sou bem treinado na volta por cima 
Dou de ombros quando a teima é sofrer
Não me importo quando a vida não rima
Campeio motivos pra me alegrar o viver

Em algum canto alguém me espera 
O meu peito espera esse alguém 
Quem sabe é um sonho uma simples quimera 
Quem sabe o futuro me traga esse bem
Quem sabe o futuro me traga, VOCÊ!

Autor- José Victor do Lago 
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Infância
Ninguém esquece a infância

Em toda lembrança há fragrância.

A vida inicia, o jardim floresce

Mil facetas, infâncias, gente que cresce.

Idades da vida, criança sofrida

Velha infância, momento mágico

Sem voz, pequeno adulto, despercebida

Sem direitos e sem feitos, mundo apático.

Eis que chega a criança trazendo esperança

Alegria e espaço, criança no lugar de criança

Com suas infâncias, sua vida e suas nuances

Brincadeiras de criança, convivências, relances.

Infâncias, criança em desenvolvimento 

Evolução, um mundo de sentimentos 

Escuta, sentimentos guardados

Infantes, eternamente amados.

(Joyce Lima)
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 Minha infância

Tudo no tempo, com bastante tempo

Tempo para crescer, tempo para viver

Esquecimento e lembranças, sentimento

Brincar, brincar, crescer, aprender a conviver.

De tudo que guardei

As infâncias que sonhei

Experiências que vivi

Do lugar que não saí.

De lá guardo lembrança

Do universo que viajei

Fiz morada no amor

Minha infância com sabor. 

(Joyce Lima)
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[Voa co’olhar...] 
 

Cabeça pousada 
Sobre o peito Amado 

Simplesmente, voa co’olhar 
 

Quando todos os suspiros se foram 
A boca eterniza inebriado sorriso 

De gratidão ao êxtase... 
 

A Alma enternecida... 
 

Voa co’olhar...

                                             Juli Lima
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RESGATAR A EMPATIA
 

Por Juliana S. Valis

 
 

Vivemos em um mundo de muita desavença, 
 

Rico em tecnologia, mas pobre em compaixão, 
 

Feito um velho roteiro de guerra e doença, 
 

Com novos personagens, entre os dias que vão...

 
Ainda assim, é preciso coragem para resgatar

Mais empatia entre as sombras humanas, 
 

Além da dor que irradia suas guerras insanas, 
 

Além das ruas do medo em cada breve olhar! 
 
 

Pois, no fundo, será possível sentir 
 

Mais esperança no mundo, nesses incertos dias, 
 

Além de noites frias, que se vão daqui? 
 
 

Enfim, viver é também exercitar a arte 
 

Da empatia, além das ilusões vazias, 
 

Nos céus que a vida, em todos nós, reparte.
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MEUS TOQUES

Das minhas mãos desperto meus toques,

Para que possa provocar em sua pele toda fúria,

Desenhar meu desejo lentamente em lindos retoques,

Ao longo do caminho que encontro toda sua luxúria.

Que trago-me ao sabor dessa paixão,

Lentamente mergulho em seu corpo efervescente,

Para saborear um delicioso chocolate forte e quente,

Tomados pela força da nossa emoção.

Que nos conduz a uma viagem de altos e baixos,

Em gemido duplo iremos nos reconhecer em nós.

Fluindo as maravilhas dos seus doces beijos.

Em sua perfeita forma lhe direi:

És minha, diante de tuas curvas, teu serei.

Não tem na vida outra loucura que eu mais amei.

(Lucas Louis)
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*Sublimes Sentires*

Como se vê Deus?

Não precisamos buscar tantos conhecimentos...

Basta sentir o vento tocando em nossa face ...

Ou mesmo admirar o voejar das borboletas, 

brincando por entre as mais belas flores...

Num dia primaveril...

Observar o voo de um pássaro ...

Enxergar as estrelas brilhando no céu...

A criança se encanta

E o poeta fica comovido ao descrevê-las em belos versos 

Como se vê Deus?

Ele jamais se esconde

Meu sentir é profundo

Como uma nota de piano.

Hoje toquei uma canção de louvor.

Senti Deus...

E ele tocou minh’alma, com a divina sinfonia do amor!

Mara Cardozo!
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Inalcançável

Existirá o inalcançável

Ou será tudo uma ilusão?

Por que vivemos a procurar

O que não podemos entender?

Estamos todos cercados

Por mistérios indefiníveis, 

Pois não podemos nos contentar

Com simples explicações.

Eu busco o inalcançável

Já que, por toda minha vida,

Tentaram me dizer o

Que era melhor para mim.

Agora, tudo que eu quero 

É redescobrir a mim mesma

Para o inalcançável 

Conseguir alcançar.

Maria Cândida Vieira
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Esperança

Toda vez que sinto tua falta, corro para te encontrar.

Que falta sinto do teu corpo quente, do teu abraço carinhoso e apertado, dos teus lábios junto 
aos meus, daqueles beijos ardentes ao luar!

Que falta você me faz!

Penso em ti, nas manhãs ensolaradas, lembranças de mãos dadas, de beijos apaixonados, do 
pulsar do seu coração, junto ao meu me dizendo: TE AMO!!!

Do corar do rosto pela emoção do primeiro beijo, da cumplicidade de um amor 
correspondido.

Toda vez que não te encontro...nestas noites frias de solidão, volto com o coração gelado, e 
sem esperanças a soluçar.

Toda vez que pego no sono e durmo profundamente, já cansada de tanto te procurar, você 
nem imagina que estás em meus sonhos e encontro com você todas as noites...só pra te 
namorar!!!

Maripenna
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Inexplicável... 
 
Há muito ainda não dito, tampouco escrito... 
Algumas vezes, porém, reflito, 
não há sentido em tornar-se palavras o silêncio. 
  
Como não há sentido em inda não ter caído a chuva 
Ela apenas se insinua, das suas águas toda nua, 
quando o vento frio sopra, a fio, um sopro mudo 
  
Só o meu teclado segue alguns toques a cantar 
E seus não silêncios discorrem sobre saudades, 
saudades do que nem eu sei contar, contudo...

Marise Castro

12/07/2021

Foto: ©Marise Castro
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EM SEUS OLHOS, MEU AMOR
  
Ontem olhei em seus olhos
meu amor
e eles me disseram tanto
com essa sua expressão
tão única e verdadeira
e naquele instante singular
somente nosso
nossas mãos imantaram-se
num prender-se eterno
sem palavras
criou-se aquele elo etéreo
verdadeiro, único
transpirando-se nossos poros
 
Ontem olhei em seus olhos
meu amor
e percebi com tanta clareza
e com ternura embutida
a sua pureza
você e tão verdadeiro
em seus gestos
e entrega-se para mim
absoluto e pleno
sem marcas ou mentiras
(falamos tanto em nossos silêncios
recheados de pensamentos
e isso acontece há tanto tempo!)
 
Ontem olhei em seus olhos
meu amor
e confessei esse sentimento
tão enraizado dentro de mim
nua em seus braços (e tão sua!)
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suas mãos másculas e bonitas
fortes e dirigentes
ansiosas e permanentes
 
Ontem olhei em seus olhos
meu amor
e transbordei-me em verdades
E assim não tem sido toda vida?
você o porto eterno de meus sonhos?
(Sou sua, você sabe e sabe tão bem!)
 
Ontem olhei em seus olhos
meu amor
e vi-me refletida em suas íris
acariciei seu rosto, seus cabelos
puxei seu peito bem de encontro ao meu
(E ficamos ali em silêncio
eternizando esse sentimento)
Ah! esses seus olhos, meu amor!
Dizem-me tanto!

Mary Fioratti 
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UM OLHAR DIZ MUITA COISA 

 

Num olhar traduzimos nossas alegrias

Pode ser medo, dor e sofrimento

Um olhar transmite tanta empatia

Ele vibra todo os nossos sentimentos

Ele pode ser de grande preocupação

Mas também de doce grande emoção

 

 Um jeito único de olhar brejeiro

Ou de susto, surpresa ou decepção

Que não seja um olhar traiçoeiro

Mas um olhar espalhando a benção

Um olhar de mulher muito carente

O de pessoa que voa em pensamento

Vive nas nuvens em outro continente

 

Um doce olhar de imensa gratidão

Um olhar peralta sem maldade

No contexto de tanta sensação

De viver no céu e sua imensidão

Olhar buscando ansiosa a felicidade

Ou um olhar de pavor da escuridão

Olhar e olhares em todas dimensões

 

E nos seduz com tanta serenidade

Ou agrada tanto a nossa vaidade

Num espetáculo de viver a vida

Em todas as suas condições humanas

(Norma Aparecida Silveira de Moraes)
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EM SINTONIA COM O UNIVERSO
 
Como é bom poder contemplar a natureza
Respirar o ar puro, olhar estrelas, sutileza
Paisagens bucólicas, os rios e suas correntezas
 
Como é bom poder apreciar a noite e seu frescor
No céu a lua cercada por estrelas, brilhos furta-cor
Na paleta de Deus há tanto encanto e tanto amor
 
As vezes as nuvens passeiam brincando com a lua
Nestes instantes olhando, penso em compor poesia
Nesta tela de Deus tudo está em perfeita harmonia
 
A natureza no campo está repleta de mistérios
Durante o dia tudo parece viver com critério
Em sua criação Deus deixa todo refrigério
 
Seja com a noite, madruga, a aurora boreal
Tantos fenômenos que traz a beleza universal
Deixo os pensamentos voarem, tudo é tão natural
 
Sinto-me tão integrada, de Deus Sou a criatura
Na conexão com a natureza tão perfeita e pura
Sou sintonia, gosto das cores, de toda pintura
 
 Labuto ao dia, é na noite que refaço as energias
Fico vendo o céu em gratidão, nasce a poesia
Sou pequena de corpo, mas alma em grande sinergia...

(Norma Aparecida Silveira de Moraes)
21/01/22
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Possuir

Admirar-te. Como se admira as estrelas,

Aos olhos nus, cheio de desejos...

Ah! Que alegria acordar para vê-la,

É ansiar como seria teus beijos.

Assim é cada manhã em agonia,

Por favor! Aceite esta minha poesia

Para que todas as manhãs sejam fascinantes,

Mesmo em tempestades, te ver é mais irradiante...

Imaginar-te pela rua,

Ou caminhar sozinha, semi nua!

Ah, que alegria que suas curvas desperta,

A se esvair em versos, no meu peito de poeta.

Querer te tocar sem te ferir,

Nadar em cada onda dos teus braços,

Ri em cada momento de te possuir

Momento que os corpos ocupam os mesmos espaços...

Rio, 23/02/2022

Renato Marques
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Essência das Almas (Trieto RR, PC & CL 
 
Se a alma pudesse sair de seu corpo 
E estando somente presa no tempo 
Habitará ainda em um plano físico 
Eterno é estar em todos os lugares... 
 
...Infindável complexidade da relatividade 
Já que só o infinito tem esta propriedade 
Enquanto a alma tiver medo ou desejo 
Estará no plano físico sem longevidade 
 
No vácuo eterno não temos medos ou desejos 
Apenas a sensação de unidade com o universo 
Toda a essência e semântica dos nossos versos 
 
Realidade em frações de segundos do multiverso 
Quando a alma é única em seu espaço e tempo 
O Soneto tem essa sonoridade em qualquer universo...

Renato Rodrigues/ Paulo da Cruz/ Charles Lima
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Doce mania 
 
Não me envolver é desperdício, vício esse que não cessa 
Essa história não tem fim, ai de mim te esquecer! 
Ver teus olhos nos meus? Deus, como gosto! 
Encosto em teu peito, feito gata manhosa 
Gostosa aventura de te provocar, 

beijar essa tua boca, louca pra me beijar! 
Largar essa mania? Dia desses eu consigo 
Sigo a trilha do teu cheiro, cavaleiro andante 
Amante de meus desejos, gracejos que não canso de te dar! 
 
      Sandra Laurita
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A ESFERA AZUL

(Uma prosa poética telúrica, por Tex Rocketann)

 

Gira no Espaço a nossa morada, uma esfera azul e brilhante, como o brilho dos olhos da deusa Ísis refletindo 
cores de Íris, sua irmã, que lança o olhar ao ecossistema e em cujo nome carrega o símbolo da aliança entre 
Criador e Criação e deixa um legado ao deus Osíris em forma de arco-íris.

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

)) Ísis ((

)) Osíris ((

)) Íris ((

)) Arco-íris ((

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

((Esfera / Espaço))

((Planeta / Lar))

((Aglomera / Inchaço))

((Cometa / Decolar))

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

Oxalá, fosse Iemanjá

A retina reticular

A tudo observar,

Dos oceanos a cuidar.

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

Quem falará por ti, nossa linda esfera azul?

Não temos Gandhi.

Não temos Lennon.

Não temos Margaret Thatcher.

Só temos bafejos infantis, preocupados com coisas pueris.

Não temos alma, não temos calma.

Em nosso planeta, em nossa casa, a orbitar pela atrativa Lei que arrasta conosco a Lua, viajamos sem nos 
dar as mãos.

Dividimos. Colidimos. Depois apenas rimos.

O sonho, o sentimento, aquilo que nos liga em pensamento... a Esperança... é o último satélite não-artificial 
que faz companhia à Lua, essa acompanhante que a tudo assiste na condição de um par romântico que se 
movimenta numa valsa gravitacional com a Mãe-Terra.
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Ó Mãe-Terra!

Que possa o Cristo reinar em ti como previsto.

Que a Luz, que salva, seja nossa Estrela D’Alva.

Que com o teu azul, junto ao Cruzeiro do Sul, venha a vitória.

Que seja grandioso o final dessa nossa trajetória.

 

> Fim-miF > < End-dnE < (Tex Rocketann)
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FELIZ DIA DA MULHER!
08 DE MARÇO

DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Maravilhosas Costureiras
        Únicas Enfermeiras
              Lindas Poetisas
                     Humanas Médicas
                           Elegantes Modelos
                                  Responsáveis Políticas
                                            Especiais Professoras
                                                    SEM PALAVRAS PARA DESCREVER
 
ESSAS SOMOS NÓS! Seu dia são todos, mas se resolveram te dar este, aproveita!

PARABÉNS E FORÇA PARA TODAS NÓS!
 

MARIAS (são muitas!), ANAS, AMANDAS, ANGÉLICAS, ÂNGELAS, 
BÁRBARAS, BEATRIZES, CHRISTIES (do mundo), CECÍLIAS, 

CAMILAS, DÉBORAS, DIANAS, DANIELAS, ELISAS, EDUARDAS, 
EUGÊNIAS, FÁTIMAS, FRANCISCAS, GABRIELAS, GRAÇAS, 

GLÓRIAS, HELENAS, HILDAS, IOLANDAS, JULIS (do Rio), JANETES, 
JULIANAS, LARISSAS, LAURAS, LAILAS, LÚCIAS, LUCIANAS, 

LUÍSAS, MARIANAS, MARTHAS (do Macapá), MAGDAS, MELISSAS, 
MARIETAS, MICHELLES, NATÁLIAS, NEIDES, NORMAS, ODETES, 
OLGAS, PAULAS, PATRÍCIAS, PENÉLOPES, PRISCILAS, REGINAS, 

ROSAS, ROSÂNGELAS, RENATAS, SABRINAS, SANDRAS, SIMONES, 
SÔNIAS, SUZANAS, TÂNIAS, TEREZAS, ÚRSULAS, VILMAS, 

VITÓRIAS, VERAS, ZENAIDES...
 SEJA MUITO FELIZ HOJE E SEMPRE!

Velucy
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Canção poética

A sensação intuitiva da melodia,

versada no desejo poético,

da poetisa fragmentada em emoção,

se encanta com a querência dos artistas

listados no Recanto das nossas Letras.

 

A empatia simplificada na sensibilidade,

nos mistérios de cada um, rima na estrofe

desabafada em trova, em melancolia, 

em bacorejo abraçado na luz da manhã.

A vivência barulhenta das serestas em Indrisos,

musicalizada em Sonetos, estilizada em Rondel, 

revela a incógnita da escrita trancada na versão

poética da agonia martirizada no ponto final da poesia.

Walter Cintra de Souza Lima

(TCintra)
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Biografia do Ilustrador

Poeta, fotógrafo e artista visual, Jean Sartief atualmente mora em 
Portugal na bela cidade do Porto.

Com cinco livros de poesia publicados, lançou com a artista Rita 
Machado o livro de fotografias EntreRios que

cria um diálogo entre imagens e poesias dos rios Potengi e Douro.
Atualmente prepara-se para lançar sua sétima obra.
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Barbantinha
Especial escrito por crianças

ANO II - NÚMERO 09 - MARÇO DE 2022
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Carta aos pequenos e pequenas
leitores(as)

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

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

A Barbantinha foi presenteada nesta edição com a imagem de capa de 
Bárbara Christina, 10 anos, moradora da cidade de Caicó, Rio Grande do 
Norte, criança com TEA (Transtorno do Espectro Autista) que gosta de 
desenhar com massinha de modelar na parede da sua casa. Agradecemos 
à Bárbara Christina e a sua mamãe por nos proporcionarem esta alegria. 

A nossa Barbantinha está recheada de ilustrações das crianças da Escola 
Casa e Aconchego da cidade de Caicó no Rio Grande do Norte que trabalha 
e dedica amor e cuidado às crianças especiais dessa cidade, sendo a 
maioria das ilustrações aqui publicadas de crianças com TEA (Transtorno 
do Espectro Autista).

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

Um abraço, 

As editoras.
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Ilustrações
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Eduardo (Dudu), 8 
anos, Caicó RN.
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Eduardo (Dudu), 8 
anos, Caicó RN.
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Mariah Eliza, 11 
anos, Caicó RN.
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Laura Brito Medeiros, 24 
anos com idade intelectual 

de 10 anos, Caicó-RN.
LAURINHA
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Laura Brito Medeiros, 24 anos 
com idade intelectual de 10 

anos, Caicó-RN.
LAURINHA
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Mariah Eliza, 10 
anos, Caicó-RN.
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Anthony, 7 anos, 
Caicó-RN.
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Mariah Eliza, 11 
anos, Caicó-RN.
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Mariah Eliza, 11 
anos, Caicó-RN.
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Bárbara Christina, 
10 anos,

Caicó-RN.
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Mariah Eliza, 11 
anos, Caicó-RN.
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Mariah Eliza
11 anos

Caicó - RN
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LAURINHA,
24 anos

(10 anos idade intelectual), 
Caicó - RN
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