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Palavras aos leitores e às leitoras
A Revista Barbante tem dez anos de muitas histórias e vivências eternizadas que são cheias 
de emoções e gratidão a todos aqueles que passaram pelas suas páginas e deixaram um pouco 
de si, assim aproveitamos para agradecer à professora Christina Ramalho pelos seus mais de 
sete anos como editora da nossa revista e pelo seu brilhante e incansável trabalho e dedicação. 
Estamos como novos editores a partir desta edição e com um conselho editorial também novo.

Seguimos caminhando sempre com vontade de crescermos mais um pouquinho com as 
colaborações de vocês, que chegam do mundo inteiro, e isso muito nos alegra! A Barbante é 
uma menina tímida que gosta de brincar dando nós em seus bonecos para não caírem nas águas 
profundas do rio Potengi.

Neste volume, a Barbante conta com as ilustrações da nossa querida professora Ana Priscila 
numa homenagem ao mês das festas juninas no Nordeste brasileiro. Agradecemos enormemente 
ao carinho da professora por nos presentear com as suas ilustrações meigas e cheias de afeto 
que vão do olhar da criança imaginária de uma mulher que sabe bem como lidar com esses 
pequeninos. 

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

Além da contribuição de diversas pessoas nas seções citadas, contamos com a presença de 
nossos colunistas fixos: Araceli Otamendi, Daniel Bezerra, Dhiogo J. Caetano, Márcia Batista 
Ramos, Rosa Regis e Rosângela Trajano. Nossa gratidão a vocês por caminharem com a 
Barbante.

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

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

As editoras 
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SPINA: UM NOVO OLHAR PARA O TEXTO LITERÁRIO NA CONTEMPORANEIDADE

PIOVESAN, Cleusa1

Resumo

A literatura contemporânea tem dado espaço a novos gêneros textuais que se propagam rapidamente por meio das redes 
sociais. O Spina, nova forma poética, criada por Ronnaldo de Andrade em 2019, é o gênero sobre o qual teceremos uma 
abordagem centrada em sua estrutura de composição e sua função como texto literário e como instrumento para, também, 
observar-se a função da pontuação e da coesão e coerência. Sob os pressupostos de CANDIDO (2004), LAJOLO (2000) 
e MARCUSCHI (2005), este artigo apresenta o Spina e discorre sobre as reflexões que ele suscita, tanto em seus autores 
quanto em quem aprecia a literatura de qualidade.

Abstract 

Contemporary literature has given space to new textual genres that spread rapidly through social networks. Spina, a new 
poetic form, created by Ronnaldo de Andrade in 2019, is the genre on which we will weave an approach centered on its 
compositional structure and its function as a literary text and as an instrument to also observe the function of punctuation 
and cohesion and coherence. Under the assumptions of CANDIDO (2004), LAJOLO (2000) and MARCUSCHI (2005), 
this article presents Spina and discusses the reflections it raises, both in its authors and in those who appreciate quality 
literature.

Apresentação 

A necessidade de comunicação e de expressão, por meio dos mais diversos recursos, sejam orais 
ou verbais, ou ainda não verbais, agrega uma diversidade de representações artísticas em todos os campos 
em que se difunde a poesia. A partir da necessidade de concisão no que se oferece ao público leitor, muitos 
poetas criaram gêneros de poemas que fogem à tradicional estética de rima e contagem de sílabas poéticas, tão 
privilegiadas em movimentos literários anteriores ao Modernismo. 

Para que o texto poético, realmente, revele, em seus elementos constitutivos, a necessidade de atribuir 
sentido ao mundo, por meio de observações sociais e de reflexões pertinentes sobre o uso da língua, em seus 
sentidos literais e figurados, deve ser edificado em bases sólidas, partindo de propostas diferenciadas para a 
motivação à leitura de textos literários, principalmente, o poema.

A leitura de poemas, sua interpretação e compreensão, em um âmbito geral, deve primar pela reflexão. 
Inseridos na esfera de comunicação, os poemas não são meros textos sucintos para uma leitura rápida. Eles 
demandam a observação dos fatos sociais, uma vez que um poema tem a ver com situações do cotidiano e 
com reflexões sobre temas que, de alguma forma, modificam, moldam ou interferem nos comportamentos, nas 
ações e nos hábitos de cada indivíduo. Para Candido (2004),

o que importa no estudo da literatura é o que o próprio texto exprime, e a tarefa 
do crítico é a de “averiguar até que ponto [fatores externos] interferiram na elaboração 
do conteúdo humano da obra, dotado de uma realidade própria”, pois inventa uma vida 
nova através da organização formal do texto CANDIDO, 2004, p 36).

1  Mestrado Profissional em Mestrado Profissional em Letras pela Universidade Estadual do Oeste do Para-
ná, Brasil(2020), escritora, poetisa, docente do Quadro Próprio do Magistério do Secretaria de Educação do 
Estado do Paraná , Brasil
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Considerando os pressupostos de Candido, pretendemos expor como é possível dar condições aos 
estudiosos/pesquisadores dos textos literários, e aos professores e alunos, de identificar os elementos presentes 
em um poema, os quais lhe conferem musicalidade e unidade rítmica. Além do mais, para uma interpretação 
precisa, há elementos linguísticos a serem observados, os quais propiciam coesão e coerência ao texto literário, 
de acordo com a estrutura de composição de cada gênero, e tem de ser levados em consideração na leitura e 
na declamação. 

Escolhemos para este estudo o SPINA, composição poética que alia as características do texto literário 
à reflexões sobre o uso da língua, abordando seus aspectos linguísticos e a pontuação, sem a exigência de 
contagem de sílabas poéticas, num poema que prima pelo cuidado com a elaboração do texto, demandando um 
conhecimento proficiente da língua. Antônio Candido (2004) aponta-nos que o primeiro passo com o ensino 
de literatura

é ter consciência da relação arbitrária e deformante que o trabalho artístico estabelece com a 
realidade, mesmo quando pretende observá-la e transpô-la rigorosamente [...]. Esta liberdade, mesmo 
dentro da orientação documentária, é o quinhão da fantasia, que às vezes precisa modificar a ordem para 
torná-la mais expressiva de tal maneira que o sentimento da verdade se constitui no leitor graças a esta 
traição metódica

(CANDIDO, 2004, p. 22).

No gênero poético Spina, o qual selecionamos para análise, neste artigo, há toda uma preocupação 
com a linguagem, com a pontuação, com elementos linguísticos, além do fazer poético, essencial ao texto 
literário. O Spina foi criado por Ronnaldo de Andrade, em 2019 (após análises de gêneros que estavam 
surgindo), em homenagem ao professor Segismundo Spina, o qual dá nome ao poema. Essa nova forma 
poética está devidamente registrada na Hoodid.com, Empresa de Certificação Eletrônica, com sede na cidade 
do Recife (PE), e tem parecer favorável de Órgãos Federais Brasileiros, inclusive do Observatório Nacional.

1. A estrutura do Spina e análise literária de algumas composições
O Spina é uma estrutura mais elaborada, na qual seu criador preocupou-se em atribuir uma reflexão 

mais profunda sobre os recursos que a língua oferece, aliando-os aos elementos característicos da poesia. Em 
2021, foi lançada a Primeira Antologia SPINA: nova forma poética, organizada por Ronnaldo de Andrade e 
por Solange Colombara, com participação de 34 autores de todas as regiões do Brasil, haja vista a divulgação 
que essa forma poética está tendo nas redes sociais. As regras básicas de composição do SPINA, em Andrade 
(2021), são:

	 Poema de duas estrofes, a primeira, com três versos e a segunda, com cinco versos; 
	 Cada verso da primeira estrofe deve conter três palavras/termos;
	 Cada verso da segunda estrofe deve conter cinco palavras/termos; 
	 A primeira palavra do primeiro verso da primeira estrofe é trissílaba; 
	 A última palavra do terceiro verso da primeira estrofe tem que rimar com a última 

palavra do terceiro e do último verso da segunda estrofe (rimas no 3o, 6o e 8o versos); 
	 Não exige contagem de sílabas literárias;
	 As conjunções: e, pois, mas, porém, no entanto, entretanto, todavia, contudo, são todas 

proibidas;
	 Palavras compostas são um único vocábulo. Ex.: beija-flor, verde-limão;
	 As palavras compostas sem hífen são contadas individualmente. Ex.: pé de moleque, 

dia a dia, pôr do sol;
	 Palavras com apóstrofo são dois vocábulos. Ex.: minh’alma, d’água;
	 O título e a métrica são opcionais. Ao optar pela métrica regular, não se deve, jamais, 

alterar a quantidade de palavras dos versos com o intuito de alcançar a métrica desejada;
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	 A estrutura estrófica e rítmica (da rima) é obrigatória. O exemplo mostra que as letras 
iguais representam rimas idênticas (ABC/DECFC) e os demais versos não rimam. 

	 E há ainda uma rima opcional (ABC/CECFC), porém, pouco utilizada pelos spinaístas 
(ANDRADE & COLOMBARA, 2021, p. 201, grifos nossos).

Mais do que observar as regras de composição do Spina, observar como seus elementos constitutivos 
se apresentam em um poema faz com que o leitor possa perceber o entrelaçamento entre o teor do texto 
poético, com suas representações figurativas, por meio da linguagem conotativa, e os aspectos pertinentes ao 
uso formal da língua. Andrade (2021), preocupado com a qualidade que a literatura contemporânea apresenta, 
ressalta que

muitos dos criadores de alguns gêneros poéticos não dominam e (ou) não conhecem 
as regras básicas da maioria do que se considera poesia com qualidade estética, como as 
estruturas do soneto, da trova, do haicai, da ode, do cordel; não sabem a diferença de um 
verso livre para um verso branco. Virou modismo a criação de gênero poético. Já foram 
criados tantos neste “século semiacordado”, mas são poucos os que têm demonstrado, de fato, 
qualidade poética e literária (ANDRADE, 2021, p. 13). 

Para demonstrar a qualidade literária e estética do Spina a que Andrade se refere, apresentamos a 
seguir dois poemas: um composto pelo próprio Ronnaldo de Andrade (2021, p. 197), que apresenta a primeira 
possibilidade de rimas (3o, 6o e 8o versos) permitida no Spina; outro de Solange Colombara (2021, p. 193), 
que a presenta a segunda possibilidade (3o,4o, 6o e 8o versos) e um poema metalinguístico dessa autora, Cleusa 
Piovesan (2021, p. 106), que se atreveu a se tornar spinaísta, por perceber que a liberdade criadora dessa forma 
poética possibilita ao poeta adentrar no mundo da literatura por meio de recursos linguísticos, muitas vezes, 
desprezados, pelo conceito errôneo de “licença poética”: 

QUANDO AS AGRESSÕES PSÍQUICAS ATACAM NOSSOS EUS INTERIORES (Ronnaldo de Andrade)

Infames pensamentos tortuosos,
agressivos; assassinos assíduos,
frios, matam-me vagarosamente!

Antes, aprisionam-me, tiram-me a visão,
cegando-me o raciocínio lógico, sensato,
tornando-me para mim mesmo indigente.
Desconheço-me...; não recordo quem fui,
- Pereço com essa dúvida, literalmente!
(ANDRADE & COLOMBARA, 2021, p. 197).

Podemos perceber que, no Spina, a obrigatoriedade da palavra trissílaba abrindo o poema é um 
exercício de reflexão sobre a língua, mais do que uma imposição sobre as regras gramaticais, uma vez que na 
silabação encontra-se a cadência da declamação do poema, imprimindo ritmo e musicalidade.

No Spina de Ronnaldo de Andrade, ele optou pela primeira opção de rimas (3o, 6o e 8o versos), 
abrangendo no título a contextualização da mensagem transmitida nos versos. Já na primeira estrofe, a poesia 
se manifesta nas figuras de linguagem prosopopeia pensamentos tortuosos... matam-me vagarosamente, e na 
aliteração do segundo verso agressivos; assassinos assíduos. No 4o, 5o e 6o versos a prosopopeia complementa 
ideia da primeira estrofe, e nos dois últimos versos o eu lírico, impregnado de subjetividade, trava um monólogo 
interior, para exteriorar o conflito de seu “eu”. 
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Toda poesia contida no poema é encadeada pelos aspectos linguísticos como nas adjetivações da 
primeira estrofe e a inversão sintática, usada propositalmente, como recurso estilístico. Os aspectos coesivos 
do poema centram-se no uso de orações coordenadas assindéticas, uma vez que a regra do Spina coíbe o 
uso das conjunções, comumente, usadas no encadeamento do texto. A subjetividade ainda é marcada pelos 
recursos da pontuação, permitindo ao leitor pausas reflexivas sobre o estado de ser do eu lírico.

LABIRINTO (Solange Colombara)

Desatei meus nós 
presos, no futuro 
solto no passado.

Margeei uma sombra, um lado 
Com pontas, espinhos de aço.
Clareei o flanco nu embaçado,
Expus minh’alma, libertei-a ao
Acaso. O desafio está traçado.
(ANDRADE & COLOMBARA, 2021, p. 193).

A autora optou pela segunda opção na demarcação de rimas em versos específicos (nesse caso, 3o, 
4o, 6o e 8o versos) imprimindo uma cadência mais contundente ao poema; ao ser declamado, as palavras 
escorregam e dançam, tornando o bailado da poesia algo encantador.

Solange imprime ritmo e musicalidade ao seu poema, centrado em figuras de linguagem que 
ressignificam os sentimentos como expressos pelo embanjament ou cavalgamento; recurso estilístico usado 
em poemas para encerrar um verso de forma inesperada, realçando as palavras deslocadas no verso seguinte, 
como ocorre na primeira estrofe, aliado à metáfora “desatei meus nós” e à antítese presente nos termos “futuro 
solto no passado”. O embanjament também ocorre na segunda estrofe, entre o 4o e 5o versos e também entre 
o 6o e o 8o versos. 

Na segunda estrofe ainda percebemos, além das figuras de linguagem representadas pela metáfora no 
4o, 5o e 6o versos (uma sombra... com espinhos de aço), e no 8 verso “o desafio está traçado”, e a prosopopeia 
na expressão “libertei-a”, referindo-se à alma.

Observamos também o uso correto da pontuação, na primeira estrofe como aposto; na segunda 
estrofe, como expressão explicativa no 4o e 5o versos, e separando oração coordenada assindética no 6o e 7o 
versos. Além de estar presente também na frase final, pontuando uma declaração, primando pelos aspectos 
linguísticos na elaboração de textos. 

O sentido do título está expresso nos meandros em que a alma do eu lírico está aprisionada, tornando-
se um desafio libertar-se.

OURIVES DA PALAVRA (Cleusa Piovesan)

Ofício de ourivesaria
Que denuncia, clama!
Justiça lavrada! Grita!

Na alma dos escritores habita
Um ser inconformado com dor
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Invisível aos olhos; alma aflita! 
Dançam no papel muitas vidas,
Seladas com amor pela escrita!

Visando explanar tudo o que a literatura representa para o/a poeta, esse Spina metalinguístico, de 
minha autoria (ainda não publicado), vem traduzir poeticamente, o “labor” com que são tecidos os poemas, 
bem como o senso crítico da poeta, que estão expostos na metáfora do primeiro e do terceiro versos da 
primeira estrofe, na prosopopeia do penúltimo e no último versos da segunda estrofe. Há ainda a simetria 
no alinhamento dos versos para que fiquem mais ou menos na mesma extensão. Nessa nova forma poética, 
há uma constante reflexão sobre a escrita, que demanda conhecimento da estrutura da língua e exige escolha 
vocabular primorosa. Por meio das figuras de linguagem utilizadas podemos perceber a potência das palavras, 
como bem pontuou Cecília Meireles, em seu poema Romance das palavras aéreas:

 
Ai, palavras, ai, palavras,
que estranha potência, a vossa!
ai, palavras, ai, palavras,
sois de vento, ides no vento,
no vento que não retorna,
e, em tão rápida existência,
tudo se forma e transforma!
(MEIRELLES, 1967, p. 560).

O Spina surge, justamente, para questionarmos a potência semântica das palavras, o valor de uma 
composição poética bem elaborada, estruturada com coesão e coerência, bem expressos na aflição da poeta, 
que toma consciência de seu próprio poder transformador e formador de opiniões. 

3. O trabalho com a linguagem aliado ao texto poético, no SPINA

Ao criar o Spina, Ronnaldo de Andrade (2021, p. 12) destaca que “é necessário, até mesmo na poesia 
livre, pensar na estrutura do texto, na temática, no desenvolvimento do enredo, na escolha lexical, não bastando 
somente a utilização da palavra”. Sendo assim, ao refletir sobre a função do texto poético, o autor amplia seu 
significado, propiciando, além da análise literária, reflexões sobre os aspectos linguísticos e sobre a função da 
pontuação na expressão dos sentidos do poema, o que pode auxiliar aos alunos na produção de outros gêneros 
textuais, não apenas da esfera literária, mas também de todos os gêneros de circulação social, inclusive, a 
tão temida “redação de vestibular”, uma vez que os elementos coesivos são de fundamental importância na 
composição do Spina.

O poeta cearense Antonio Queiroz também já publicou um livro somente com Spinas. A obra 
Procissão de palavras, publicada em 2021, pela Editora Areia Dourada, elaborada com rigor estético, 
fazem um encadeamento dos versos por meio de figuras de linguagem, de recursos fonéticos e poeticidade, 
configurando-se em poemas de um valor literário de primeira grandeza, dentre os quais podemos destacar o 
poema Monossílabo, que apresenta um percurso rítmico ímpar.

Envidar teu bem,
zen me faz,
não em vão!
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O que te traz pão,
sol ou som a ti,
a mim vem em grão,
com zil fés no céu,
tez dos pés no chão.
(QUEIROZ, 2021, p. 59).

Não são poucos os autores que estão publicando obras exclusivamente de Spinas. O poeta e psicólogo 
paraense, Alufa-Licuta Oxoronga autor de mais de 70 livros, escreveu dois livros especialmente com Spinas, 
o S(p)inangústia — In(flor)escências Alufarianas (2020), e Dos Quintais da Casa Verde - Evocações & 
Elucubrações (2021) e comenta, poeticamente, no prefácio da Primeira Antologia SPINA (ANDRADE & 
COLOMBARA, 2021) que o que o encantou no Spina foi 

o intercalar arrumadinho, das duas estrofes, alinhavadas em oito versos, em sóbrios 
e simbólicos pontos de nove e vinte e cinco palavras cada, bem ajustadas à casa do tecido 
poético, com suas figurações e temáticas distintas, veio-me em uma graciosidade dourada de 
cachos de arroz, madurando em meio ao verdejante roçado (ANDRADE & COLOMBARA, 
2021, p. 16).

Há também outros autores como a poeta Maura Luza Frazão, com o livro Nuances de uma Essência 
(2021) e, em breve, a Segunda Antologia Spina, organizada por Ronnaldo de Andrade. Há ainda poetas que 
publicam Spinas em antologias que contemplam gêneros diversos da categoria poema. Queiroz (2021) ressalta, 
na orelha do livro a Nova poesia brasileira Spina:

percebo que a arte literária brasileira, com a expressão vivaz do Spina ganhando 
entusiastas no âmbito das letras do país, revoluciona-se com a fluente incorporação da 
nova poesia, que alvorece a liberdade de expressão poética, haja vista a quantidade de 
poetas que estão aderindo à produção do Spina (ANDRADE et al, 2021). 

O trabalho com a análise linguística aliado à poeticidade, exigido na composição do Spina, como 
pontuaram Oxoronga e Queiroz, serve de suporte ao trabalho com o texto literário na escola, auxiliando os 
alunos na produção de outros textos, principalmente os dissertativos, uma vez que a coesão e a coerência do 
poema têm de ser mantidas, evitando o uso de determinadas conjunções, o que dá suporte à autonomia na 
escrita e permite que os alunos percebam o leque de sentidos que um texto abrange. 

Entendemos que a formação de um leitor proficiente e de um aluno que possa expressar-se na escrita 
tem de ser edificada em bases sólidas, com propostas diferenciadas para as aulas de Língua Portuguesa, e para 
a formação de indivíduos capazes de posicionar-se mediante os processos de construção de conhecimentos 
que lhes permite produzir textos com proficiência.

Entendemos que a função da literatura, no espaço escolar, possa ser mal interpretada, sendo muitas 
vezes, utilizada como pretexto para o ensino de normas gramaticais, o que, literalmente, “mata” qualquer 
possibilidade de os alunos se encantarem com o texto literário. Esse é o diferencial em utilizarmos da forma 
poética Spina para que os alunos contextualizem conceitos da norma padrão aliado ao texto literário, fazendo 
com que, ao produzir textos que exijam tal forma de linguagem, ele já tenha assimilado regras básicas de 
coesão e coerência e a função da pontuação no texto. Segundo Lajolo (2000),
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é à literatura, como linguagem e como instituição, que se confiam os diferentes 
imaginários, as diferentes sensibilidades, valores e comportamentos através dos quais uma 
sociedade expressa e discute, simbolicamente, seus impasses, seus desejos, suas utopias. Por 
isso a literatura é importante no currículo escolar: o cidadão, para exercer plenamente sua 
cidadania, precisa apossar-se da linguagem literária, alfabetizar-se nela, tornar-se seu usuário 
competente, mesmo que nunca vá escrever um livro: mas porque precisa ler muitos (LAJOLO, 
2000, p. 106).

Como salienta Lajolo, a literatura faz-se essencial nas estratégias de promoção de leitura, de 
interpretação e de compreensão, e de produção de gêneros textuais, inseridos na esfera de comunicação, que 
demandam a necessidade de inserir os alunos na observação dos fatos sociais, que suscitam  da literatura, uma 
vez que esses textos têm a ver com situações do cotidiano e permitem reflexões sobre temas que, de alguma 
forma, interferem nos comportamentos, nas ações e nos hábitos de cada indivíduo. O Spina é o gênero que 
pode propiciar a apreensão desses conhecimentos, necessários à formação cidadã. Para Andrade (2020), o 
Spina fundamenta-se em 

compreensões semânticas e pragmáticas, em uma experienciação poética de 
existencialidade referencial, tomando o objeto de estudo em um campo de observação e 
reflexão, vinculando o significado poético às significâncias do ser, como norma padrão de 
investigação e interpretação (ANDRADE & COLOMBARA, 2021, p. 19).

Andrade (2021) salienta que o Spina expressa uma necessidade sua de criar “algo que pusesse o 
próprio autor a pensar no que está escrevendo e como vai utilizar as palavras antes de apresentar seu texto 
ao público”. O fato de o Spina obedecer às regras fixas não tira a liberdade criadora do autor, nem lhe tolhe 
o direito à escolha vocabular, apenas torna seu trabalho mais precioso, haja vista não basta inspiração para 
produzir um texto literário de qualidade. Como bem pontuou Bilac, em seu poema Profissão de fé, quem 
quer servir à deusa Poesia, tem de exercer o “labor do ourives”; estar atento aos mínimos detalhes. Pelos 
apontamentos de Marcuschi (2005),

falar e escrever, ouvir e ler são ações igualmente e a seu modo ativas, produtivas e 
criativas. Em consequência, parece claro que considerar os processos de produção e recepção de 
texto como essencialmente independentes é mal compreender o funcionamento comunicativo 
da língua. Contudo, seria igualmente equivocado imaginar processos simétricos na produção 
e recepção de textos, pois um não é o espelho do outro (MARCUSCHI in Zilberman & Silva, 
2005, p. 40).

Como bem declarou Marcuschi, as situações comunicativas é que imprimem ao texto suas relações 
de sentido, conciliando os aspectos linguísticos ao contexto social, o que faz com que a comunicação não seja 
um processo apenas mecânico, decodificador da escrita, mas um processo de interação entre o que o texto diz 
e o mundo, a situação social que ele representa. Assim, ao analisarmos a estrutura do Spina, percebemos que 
ele contempla uma gama de significações, sem se desprender do foco no texto literário, porque mais do que 
os aspectos poéticos, o poema preza pelo entrelaçamento de signos linguísticos, visando a expressividade, a 
musicalidade, a cadência do compasso rítmico, inerentes ao texto poético. Como afirma Marcuschi (2005), 

é difícil estabelecer os limites precisos no processo de interpretação e compreensão 
textual, ou seja, se compreender textos é um ato criativo, quais os seus limites? Por um lado, 
os limites são dados pela própria base textual que exige pelo menos a preservação da verdade 
e falsidade das informações ali presentes. Por outro, o limite depende das estratégias do autor/
falante ao codificar suas informações e intenções. O aspecto meramente gramatical e cotextual 
nem sempre é orientador. (MARCUSCHI in Zilberman & Silva, 2005, p. 40).
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Imbuídos dos conceitos de Marcuschi, cremos que é se pode aproveitar as possibilidades de reflexão 
sobre a escrita, num poema curto como o Spina, também em sala de aula, para auxiliar aos professores de 
Língua Portuguesa e de Literatura a aliar arte literária com os fundamentos da língua, propiciando aos alunos 
uma observação mais aprofundada sobre os recursos, literários e linguísticos, possíveis de serem utilizados em 
muitos gêneros textuais, inclusive nos dissertativos, que permitem o uso da subjetividade, como o artigo de 
opinião, o comentário interpretativo crítico e a carta do leitor, cobrados em redações de muitos vestibulares. 

Entendemos que as realidades podem ser ditas ou incorporadas a um contexto quando se escolhe 
como objeto de observação um ou mais textos, possibilitando ao público leitor estabelecer relações de sentido 
com o universo vivido por ele. E possibilitar essa observação por meio de uma forma poética, como o Spina, 
que agrega as funções da literatura às reflexões sobre o uso da língua, pode propiciar, além de entretenimento, 
um conhecimento que será útil em qualquer situação comunicativa.

4. Conclusão

É preciso que os leitores e autores entendam que não há apenas formas pré-estabelecidas de criação 
do texto literário e os novos gêneros poéticos, surgidos com o advento da tecnologia, demostram que as 
possibilidades de expressão e de sentidos de um texto são infinitas. 

O texto, seja ele literário ou não, constitui-se de elementos que se relacionam internamente (elementos 
linguísticos) e necessitam de inferências externas (contexto de mundo) para que o leitor lhe atribua um 
significado real, sem ambiguidades ou interpretações equivocadas, e possa dele extrair sentido. 

As estratégias que o autor utiliza na elaboração de um texto vão além da simples decodificação dos 
aspectos gramaticais. Nesse aspecto, percebemos o trabalho com a linguagem que Ronnaldo de Andrade 
realizou, até chegar à estrutura do Spina: compor um poema que prima pela poeticidade e exige o uso das 
normas gramaticais e da pontuação, sem tirar-lhe os aspectos literários. 

Entendemos, por observações das transformações que o texto literário apresenta, constantemente, 
que a literatura é uma construção social, que segue, por vezes, modelos clássicos, e que também prima 
pela liberdade criadora, haja vista a infinidade de gêneros textuais que ela contempla e a possibilidade de 
surgimento de outros, a qualquer momento, atendendo a uma necessidade inata do ser humano: a efetivação 
da comunicação, além de a fruição e entretenimento que o texto literário proporciona.
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VIAGENS PELA AMAZÔNIA: os viajantes e suas narrativas dos séculos XVI ao XIX

Fernanda Santos1

RESUMO: O objetivo principal deste artigo é apresentar alguns textos de autores viajantes que representaram a região amazônica, 
entre os séculos XVI e XIX. A nomeação da Amazônia foi diversa, notando-se uma riqueza conceitual nas designações Floresta 
Amazônica, Selva Amazônica, Floresta Equatorial da Amazônia, Floresta Pluvial ou Hileia Amazônica. Das narrativas de Carvajal 
até ao século XVII, com Pedro Teixeira, algumas mudanças se operam no olhar dos viajantes, que se torna mais abrangente e 
complexo. O século XVII conta ainda com inúmeros viajantes missionários, como D’Abbeville, Bettendorff ou Antônio Vieira. O 
século XVIII inaugura, com o século das Luzes, um novo olhar a partir da razão científica. O século XIX, por sua vez, contou com 
os “vulgarizadores da ciência”, como Henri Coudreau. Neste artigo, articulo as ideias de autores como Ana Maria Belluzzo (1996); 
Amarílis Tupiassú (2005); Neide Gondim (2007); Carmen Pallazzo (2010).

Palavras-chave: Amazônia. Narrativas de viagem. Narrativas históricas. Séculos XVI a XIX.

E revela-se o desalento à presença, constatação, existência do Outro, o diferente, tido por estranha teia do total incompreensível, 
os seres do mundo amazônico onde tudo, para o colonizador, resvala à transgressão e ao transbordamento. 

 
Amarílis Tupiassú (2008, p. 53)

Introdução

A Amazônia aqui apresentada é constituída por uma vasta região, mais diríamos que falamos de inúmeras 

Amazônias, unidas por um denominador comum: o rio das Amazonas (hoje rio Amazonas). Só partindo desse 

dado compreendemos que as narrativas produzidas, ao longo dos séculos, que descrevem tanto as dificuldades 

geográficas como a imensidão do lugar. No olhar descritivo, os povos indígenas da região entram também 

como um foco de atenção preferencial, ou não fossem eles fundamentais para o conhecimento paulatino 

da região amazônica. Por outras palavras, os europeus viajantes precisaram dos nativos para sobreviver à 

Amazônia. 

As Américas foram classificadas como “Novo Mundo” propositalmente. Não haveria “Novo Mundo” 

sem que um “Velho Mundo” tivesse sido gestado na ideia dos viajantes. E por “velho” entenda-se constituído, 

1  Professora Adjunta no colegiado de Letras/Santana, Universidade Federal do Amapá. Professora no Progra-
ma de Pós-Graduação em Letras (PPGLET/UNIFAP) e no Programa de Pós-Graduação em História (PPGH/
UNIFAP). Doutora em Letras. Doutora em História. E-mail: fernanda.santos@unifap.br
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conhecido, viajado e estruturado, na concepção deles, “civilizado” (palavra amplamente utilizada nos relatos). 

Contrariamente a essa perspectiva, o “novo” mundo das Américas é uma revelação, destituída de um espaço 

categorizado, mapeado e povoado de índios “selvagens”. 

Até ao século XVII, os textos de viagem não têm, ainda, uma noção de individualidade do autor 

viajante. Geralmente são baseados em diários, depois compilados por um editor. Para Susana Cabete (2010, 

p. 132-133), de um ponto de vista sociológico, a narrativa permite ao viajante se reintegrar na sua sociedade 

de partida, já que há uma grande valorização da experiência, que permite a revelação de um ou mais objetos. 

O imaginário sobre a Amazônia modificou-se, ao longo dos séculos, mas foi quase sempre marcado pela 

intensidade das paisagens, atravessadas por rios e florestas. A ideia de uma natureza selvagem, com vastos 

recursos ambientais, ou uma terra despovoada (OLIVEIRA, 2010, p. 22) foram frequentemente assinaladas 

nos relatos de viagem, a partir do século XV. A influência destes imaginários, em séculos posteriores, foi 

notória, ainda que oscilante entre o paraíso edênico e um lugar aterrorizante. No esteio desta ideia, Amarílis 

Tupiassú (2005, p. 305) refere que rio e floresta acumularam beleza e fealdade, para os europeus e que essas 

descrições foram construídas até à exaustão descritiva.

A nomeação da Amazônia foi diversa, notando-se uma riqueza conceitual nas designações Floresta Amazô-

nica, Selva Amazônica, Floresta Equatorial da Amazônia, Floresta Pluvial ou Hileia Amazônica. O termo 

“hileia” (Hyleae) foi usado pelo cientista prussiano Friedrich Alexander von Humboldt para denominar essa 

região (FIGUEIREDO; CHAMBOULEYRON et al., 2017, p. 504). Outra questão é que, graças a estas nar-

rativas, a Amazônia (ou as Amazônias) foram pensadas de um ponto de vista externo, ou seja, os habitantes 

locais foram vistos, todavia sem terem sido feitos visíveis (BELLUZZO, 1996, p. 15-16). Os registros dos au-

tores sobre as suas experiências de viagem, geográficas, etnográficas e até religiosas, impactam a imagem da 

Amazônia (e das Américas) na Europa. Assim, viajantes levam em sua bagagem ideias há muito embutidas no 

imaginário europeu, “compêndio de concepções bíblicas e idealizações pagãs” (HOLANDA, 2000, p. 221).

 

2. Objetivos das narrativas de viagem

Desde o início das expedições marítimas, as viagens têm um sentido de obrigação política e, consequente-

mente, econômica. Os viajantes deviam coletar o maior número de informações sobre os locais para que o 

empreendimento fosse rentável (FRANÇA, 2012, p. 22-25). Do século XVI para o século XVII, os relatos de 

viagem e conhecimentos geográficos foram valorizados não apenas como roteiros para os navegantes, mas 

também como afirmação de conquistas e como testemunho religioso da cristandade ocidental (PALLAZZO, 
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2010, p. 59). 
A Coroa portuguesa dividiu a região da América portuguesa entre o estado do Brasil, e o estado do 

Maranhão e Grão-Pará sediado em São Luís, submetido a ordens diretas de Portugal. O último estado abrangia 

os territórios hoje correspondentes aos estados do Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, Acre, Amazonas, Roraima, 

Amapá e parte do Mato Grosso e de Tocantins. Em 1751, institui-se o estado do Grão-Pará e Maranhão, com 

sede em Belém. No ano de 1772, determina-se a criação do estado do Grão-Pará e Rio Negro. 

Em 1541/42, o frei Gaspar de Carvajal iniciou as viagens ao rio Amazonas, mais conhecido pelos 

castelhanos como Río Grande ou Río Marañón. As aventuras dessa célebre viagem foram narradas na relação 

escrita pelo frei dominicano espanhol Gaspar de Carvajal, um dos participantes da expedição: Relación del 

nuevo descubrimiento del famoso Río Grande que descubrió por muy gran ventura el capitán Francisco de 

Orellana. No caso do rio Amazonas e de sua região, quatro etapas podem ser definidas, na sua exploração: 

entre 1500-1520, marcada pelo conhecimento de sua foz, o chamado “Mar Dulce”; de 1520 a 1542, em que 

a América do Sul se faz uma avaliação sobre o curso do agora chamado rio Marañón; a terceira, que com-

preende as décadas de 1540 e 1550, marcada pela viagem de Francisco de Orellana e o rio das Amazonas; de 

1560 ao final do século, a expedição de Pedro de Ursúa/Lopo de Aguirre levou a um maior conhecimento da 

complexa bacia amazônica (RABELO, 2020, p. 5). 

Na cronística de Gaspar de Carvajal descrevem-se os fatos importantes da expedição conquistadora 

de Francisco de Orellana e Gonzalo Pizarro, como o contato com os povos indígenas que habitavam cada 

lugar, bem como alguns traços de suas culturas. Também a natureza merece destaque. Conforme os autores 

Jocenilda e Samuel Rosário (2018, p. 96), o “tom religioso” da narrativa fica em evidência, misturado a ele-

mentos mitológicos e fantásticos, como as lutas com as Amazonas2.

No início da narrativa, Carvajal afirma que os navegadores serão testemunhas da vontade divina em 

mostrar aquela parte do mundo ainda desconhecida (CARVAJAL, 2011, p. 10). Em vários povoados pelos 

quais iam passando, aspectos da natureza vão chamando a atenção, como a grandiosidade dos rios, cenário de 

grande parte da aventura vivida por Orellana.

Em seu texto podemos verificar algumas observações que ecoarão nos relatos posteriores sobre o 

mito das Amazonas, sobre o rio, a natureza e as descrições dos povos indígenas. A circulação das informa-

2  O mito das Amazonas permanece, no século XVII, no imaginário dos viajantes. As mulheres guerreiras que 
Orellana afirmou ter avistado é mais um exemplo de incorporação da mitologia clássica ao imaginário sobre 
o Novo Mundo.
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ções sobre o rio Amazonas não se deteve nos escritos dos cronistas castelhanos e outros escritores europeus. 

A novidade foi incorporada nos exemplares cartográficos seiscentistas, com uma nova imagética dos mapas.

As expedições na bacia amazônica tornaram-se frequentes durante a União Ibérica (1580-1640), perí-

odo que designa a união das coroas portuguesa e espanhola, após a morte do rei D. Sebastião. A Espanha esta-

va, então, mais preocupada com a terra da prata, a oeste da cordilheira dos Andes, mas incentivou a ocupação 

do Vale do Amazonas. No século XVII, a expedição de Pedro Teixeira (1637-1639) foi a primeira, de caráter 

oficial, a percorrer o rio Amazonas, acompanhado por dois jesuítas, Cristóbal de Acuña e Andrés de Artieda. 

3. A perspectiva religiosa dos missionários

Ainda durante o século XVII, a Ordem dos Capuchinhos, sobretudo os franceses, produziu obras que 

circularam pela Europa. Claude d’Abbeville escreveu L’Arrivée êles peres capucins em l’Inde nouvelle, 

appelée Maragnon, de 1612, e frei Ives d’Evreux, Voyages dans le nord du Brésil fait durant les années 1623 

et 1614, impressa, e não publicada, em 1615. Ambas foram fundamentais na compreensão de uma vasta região 

norte brasileira. 

Do ponto de vista religioso, o padre capuchinho Abbeville defendia que as lições exemplares 

(exempla) ocorriam em momentos de conversão ou de “obediência” dos indígenas que, comportando-se 

de acordo com padrões europeus, eram de alguma forma recompensados, material ou espiritualmente. Os 

indígenas servem de referência para uma Europa que, de acordo com a moral da Contrarreforma, está em 

decadência (D’ABBEVILLE, 1975, p. 236).

Entre 1653 e 1661, a liderança no estado Maranhão e Grão-Pará coube ao padre Antônio Vieira, 

jesuíta. A área territorial sob a supervisão de Vieira era vasta, sendo constituída por 11 aldeias no Maranhão 

e Gurupi; 6 nas vizinhanças do Pará; 7 em Tocantins e 28 no Amazonas. Pela provisão real, o Ceará passa a 

integrar a jurisdição do Maranhão (VARNHAGEN, 1975, p. 193).  A atuação política do padre Antônio Vieira 

junto da Coroa portuguesa foi notável, mas o jesuíta também se distinguiu pelas suas capacidades como orador 

e autor de sermões. Escreveu vários sermões sobre a escravidão dos indígenas e os desmandos dos colonos, 

no Maranhão, sendo um dos mais importantes o “Sermão da Quinta Dominga da Quaresma” (1654), no qual 

refere que os dois maiores vícios do Maranhão são o “ócio” e a “mentira” (VIEIRA, 2013, p. 152-153). 

Enquanto superior da Companhia, a lei concedeu a Vieira vários poderes, tais como planejar e ordenar 

as missões e as expedições ao sertão e passou, assim, a chefiar as missões da Companhia, entre 1652 e 1661. A 

área territorial sob a supervisão de Vieira era vasta, sendo constituída por 11 aldeias no Maranhão e Gurupi; 6 

nas vizinhanças do Pará; 7 em Tocantins e 28 no Amazonas. Vieira pretendia ampliar este domínio para a ilha 
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de Joanes (hoje chamado Marajó), a região de Solimões e a serra da Ibiapaba, no Ceará. Pela provisão real, o 

Ceará passou a integrar a jurisdição do Maranhão (VARNHAGEN, 1975, p. 193).

Também João Filipe Bettendorff, padre jesuíta de origem luxemburguesa, escreveu sobre a Amazônia. 

Encarregue de escrever a primeira crônica sobre a empresa dos jesuítas na Amazônia portuguesa, por ordem 

do padre Bento de Oliveira, Bettendorff dedicou-se a essa tarefa entre 1693 e 1696. A obra Crônica da 

Missão dos Padres da Companhia de Jesus no estado do Maranhão assenta na ideia do esforço missionário 

e da resiliência inaciana. Bettendorff relatou as missões de 1607 até 1698 (data da sua morte), mas retratou 

também as invasões holandesas, os governos temporais e espirituais e as questões da liberdade dos índios 

(RODRIGUES, 1979, p. 290). Entre 1662 e 1693, Bettendorff foi o principal responsável pela reorganização 

do projeto jesuítico na região norte do Brasil (ARENZ, 2013, p. 274),

4. O Iluminismo do século XVIII e as narrativas de Charles La Condamine

O século XVIII assiste à expansão das ideias de racionalismo iluminista, o que largamente influencia as 

narrativas dos viajantes. A importância crescente das viagens de exploração dentro das academias científicas 

facilitou a emergência tanto de acadêmicos como de intelectuais setecentistas, constituindo-se um público 

fiel de leitores, que conhecia e cultivava esse tipo de obras. O autor Charles La Condamine coletou mapas, 

manuscritos, correspondência epistolar e histórias. Ao mesmo tempo, apoiou-se no conhecimento local. 

A crítica que sempre lhe foi dirigida diz respeito ao fato de muitas vezes não citar as fontes que utilizou 

na realização do seu trabalho. No ano de 1743, La Condamine percorreu o rio Amazonas, saindo do Peru 

e chegando até à sua foz. As viagens de Orellana e Pedro Teixeira foram citadas no relatório sobre a sua 

expedição, apresentado na Academia de Ciências da França. A partir desses elementos, o autor elaborou um 

mapa do Amazonas e dos seus afluentes (BUENO, s.d., p. 4-6). Quando reunidos na Relation abrégée, os 

elementos reunidos por La Condamine conduziram a uma nova imagem da geografia sul-americana, com uma 

versão própria do autor, no século das Luzes. 

O ano de 1735 foi o ano das viagens de La Condamine à América do Sul com outros membros da 

Academia das Ciências para resolver um dos maiores debates científicos do século XVIII sobre a forma do 

globo terrestre. Quando a expedição à Lapônia voltou, La Condamine decidiu fazer a descida do “rio das 

Amazonas” desde o ponto em que este se torna navegável, Jaén de Bracamoros, hoje no Peru, pelo lado 

oriental da cordilheira dos Andes, através do continente sul-americano, até à foz do Amazonas no Atlântico 

(SAFIER, 2009, p. 95). Concordando com outros autores de narrativas de viagem, La Condamine referiu que 

Cristóbal Acuña, pouco ou nada sabia sobre o rio (SAFIER, 2009, p. 96). 
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La Condamine tratou também de descrever os povos indígenas, apostando em generalizações, 

conforme a mentalidade da época. Afirmou que os indígenas americanos eram “mentirosos” e “insensíveis” 

(LA CONDAMINE, 1745, p. 52, 63, 74, 111 apud SAFIER, 2009, p. 98). Esse pensamento é, aliás, comum 

na época iluminista. Voltaire, um dos seus maiores pensadores, foi categórico, quando classificou os indígenas 

como “brutos”. Os opositores deste pensamento racionalista das Luzes defendiam que aqueles que se 

mantinham isolados do mundo dito “civilizado” ficariam distantes da corrupção e da exploração de trabalho. 

Esses colocavam a culpa no homem europeu, que buscando o paraíso terrestre e uma nova Idade de Ouro em 

terras americanas, só provocava destruição (MINOIS, 2009, p. 245; 247). 

5. O naturalismo científico: séculos XVIII e XIX

No século XVIII, teorias sobre as variações de “raças” internas às espécies continuaram a ser propagadas. 

As características climáticas e geográficas exerceram um papel decisivo para a construção de uma imagem 

de uma América mais fraca, na natureza ou nos seus habitantes, incluindo os povos indígenas. Para o conde 

de Buffon, a América tive um péssimo clima, o que influenciaria negativamente o comportamento dos seus 

habitantes (SILVA, 2015, p. 18). O homem americano aparecia como uma variação do europeu, sendo que sua 

“feiura, bizarria e deformações” faziam crer que se tratava de uma variedade inferior, ou degenerada (SILVA, 

2015, p. 95). 

A partir destas ideias, as narrativas do viajante português Alexandre Rodrigues Ferreira, compiladas 

como Viagem Filosófica pela América portuguesa discutiram os vários aspectos da região. Lineu, Buffon e 

autores como William Robertson (1721-1793) constituíram-se como base teórica para os seus escritos. Parte 

destes viajantes considerou os indígenas como incapazes de adquirirem conhecimento religioso, enquanto que 

a outra parte entendeu que poderiam se tornar bons cristãos. Alexandre Rodrigues Ferreira escreveu também 

a obra Observações gerais e particulares sobre a classe dos mamais observados nos territórios dos três rios, 

das Amazonas, Negro e da Madeira, com descrições circunstanciadas, sobretudo sobre os indígenas tapuios. 

Para a realização de sua viagem filosófica pelas capitanias do Grão-Pará, Rio Negro e Mato Grosso, 

Alexandre Rodrigues Ferreira recebeu a companhia de dois desenhistas (José Joaquim Freire e Joaquim José 

Codina) e um jardineiro-botânico (Agostinho Joaquim do Cabo). A comitiva contou com instrumentos de 

pesquisa e uma pequena biblioteca, entre outros materiais. Durante a viagem, Ferreira foi instruído a estudar a 

etnografia das regiões percorridas, relatar os materiais encontrados e cuidar dos aspectos práticos da expedição. 

Nesse trabalho, algumas pessoas da população local foram treinadas para os ofícios a serem executados. No 

momento da expedição, a Coroa portuguesa vivia um momento de crise econômica, com a queda na extração 
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aurífera do Brasil. Nessa ocasião, a metrópole redirecionava o seu interesse para a agricultura brasileira, desse 

modo, necessitava dos dados coletados pelos viajantes.

Com o intuito de instruir a Coroa sobre as possibilidades de lucro, na região amazônica, Rodrigues 

Ferreira aceitou a empreitada de estudar a natureza. No que diz respeito aos materiais coletados por Rodrigues 

Ferreira, grande parte do material foi extraviado no transporte para Portugal. Ferreira tinha a tarefa de percorrer 

o território e o rio observando, registrando e colecionando tudo o que encontrasse. Deveria, ainda, obedecer 

à árdua tarefa do conjunto de instruções burocráticas determinadas pelo governador e capitão-general do 

Estado, Martinho de Souza de Albuquerque. 

No contexto do século XIX, as viagens e expedições às Américas continuaram a ser incrementadas 

pelos governos europeus. Henri Anatole-Coudreau, geógrafo e viajante francês, realizou expedições pela 

Amazônia nas últimas décadas de Oitocentos. Num primeiro momento, a serviço do governo francês, e 

posteriormente, por determinação dos governos republicanos do estado do Pará. Entre 1895 e 1899, comandou 

cinco expedições patrocinadas pelo governo paraense de Lauro Sodré e Paes de Carvalho, com a finalidade de 

realizar estudos geográficos, etnográficos, econômicos, sociais e estatísticos do estado. 

Henri Coudreau observou os povos indígenas Tapayuna, Parintintin e Jurunua, descritos nas obras 

Viagem ao Tapajós e Viagem ao Xingú. Dividido em sete capítulos, a obra pretendia oferecer um panorama 

sobre o Vale Amazônico, reunindo informações sobre as sociedades indígenas, os recursos naturais disponíveis, 

a viabilidade da imigração e colonização francesas, a descrição da fauna, da flora, da hidrografia. Coudreau 

exerceu o papel de “vulgarizador” das ciências, uma vez que não era cientista, mas sim um explorador e viajante 

a serviço do Estado, cujos escritos pretendiam difundir conhecimentos a respeito da Amazônia. A descrição da 

paisagem amazônica, das riquezas naturais e das populações das regiões visitadas, sobretudo as ocupadas por 

povos indígenas, é algo comum nos objetivos das expedições de Coudreau. Além de oferecer um panorama 

sobre aquela parte do território, o projeto de vulgarização do conhecimento científico disponibilizava, ainda, 

um mapa da Bacia Amazônica. 

Conclusões

Os viajantes da Amazônia, cujas narrativas foram sucintamente aqui analisadas, trouxeram um imenso 

conhecimento sobre a área. Ao longo dos séculos, verificamos que esses viajantes são europeus, uma vez que 

eram financiados pelas Coroas ibéricas, francesa, inglesa. O espaço amazônico, outrora descrito como “hiléia 

amazônica”, tornava-se agora mais concreto e possível de ser visualizado na cartografia europeia. Aos poucos, 
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os sucessivos “mistérios” do lugar eram desvendados, mas outros, como o mito das Amazonas e do El Dorado, 

permaneceram vivos por muito tempo no imaginário dos leitores da época. A difícil travessia do rio Amazonas 

contou com a ajuda dos povos indígenas locais. Aos viajantes era exigida a ousadia e a capacidade de escrita 

suficientes para atravessar lugares somente acessíveis à imaginação. 

Com a chegada do pensamento iluminista do século XVIII, a racionalização das descrições e o 

pensamento científico foram se solidificando e, por isso mesmo, outros recursos foram exigidos aos viajantes, 

como a inserção de botânicos e desenhistas nas expedições, indígenas informantes que conhecessem a 

região e as línguas locais. Os viajantes deviam partir para a Amazônia com a leitura e os conhecimentos 

dos seus antecessores. Nem sempre aptos para aquilo a que se propunham, muitos destes viajantes foram 

descredibilizados, ao longo dos tempos, pelo seu olhar factual e imediato, todavia, todos eles deram o seu 

contributo para o estudo da Amazônia.
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BRASILÍADA: O ÉPICO DA CONSTRUÇÃO DE BRASÍLIA

BRASILÍADA: THE EPIC OF CONSTRUCTION IN BRASILIA

Luana dos Santos Santana1

Christina Bielinski Ramalho2

RESUMO: Nosso estudo volta-se para a presença da epopeia pós-moderna na Literatura Brasileira, a fim de investigar 
as transformações do gênero em nosso país. Neste trabalho, teremos como objetivo central a verificação da presença e 
classificação da invocação épica na obra brasilíada (2010), de modo a identificar como o anacronismo e a inventividade 
se fazem presentes na estética do autor.  Além disso, será explicitada alguns elementos épicos presentes no texto, 
classificando-os de acordo com a categorização da estrutura da epopeia, elaborada por Christina Ramalho (2015). 
Pressupostos de Silva (2007) e Ramalho (2007 e 2015) configuram-se como base fundamental para nossa leitura, dado 
o resgate do gênero épico por eles realizados. A partir da análise foi possível constatar que Nicolas Behr fez uso das 
tradições épicas clássicas para sustentar estruturalmente a identidade épica de seu texto, mas a inventividade se fez 
presente, redefinindo e redimensionando a epopeia como manifestação literária atual, demonstrando a reabilitação do 
gênero épico na modernidade.

PALAVRAS-CHAVE: Gênero épico; Epopeia; Invocação; Anacronismo; brasilíada.

ABSTRACT: Our study focuses on the presence of the postmodern epic in Brazilian Literature, with the main objective 
of investigating gender transformations in our country. In this work, our main objective is to verify the presence and 
classification of the epic invocation in the work brasilíada (2010), in order to identify how anachronism and inventiveness 
are present in the author’s aesthetic. In addition, some epic elements present in the text will be explained, classifying 
them according to the categorization of the structure of the epic, elaborated by Christina Ramalho (2015). Assumptions 
of Silva (2007) and Ramalho (2007 and 2015) are a fundamental basis for our reading, given the rescue of the epic 
genre they performed. From the analysis, it was possible to verify that Nicolas Behr used classical epic traditions to 
structurally support the epic identity of his text, but inventiveness was present, redefining and resizing the epic as a 
current literary manifestation, demonstrating the rehabilitation of the epic genre in modernity.

KEYWORDS: Epic genre; Epic; Invocation; Anachronism; brasilíada.

Introdução

Nicolas Behr (Nikolaus Von Behr) nasceu em Cuiabá e mudou-se para Brasília em 1974, com quinze anos. Foi 
um dos integrantes do movimento da poesia marginal, movimento artístico que permitiu uma nova forma de divulgação 
da arte e da cultura brasileira, reprimido pelo sistema totalitário da Ditadura que vigorava no país. Foi também 
participante da Lira Pau-Brasília, tornando-se um dos poetas de maior expressão da década de 70. Numa das vertentes 
desse movimento sociocultural e artístico, surge notadamente a “Poesia Marginal”, aquela da periferia, representando, 

1  Mestranda em Estudos Literários – PPGL/UFS. Membro temporário do grupo Historiografia épica (GT5) 
do Centro Internacional e Multidisciplinar em Estudos Épicos (CIMEEP). https://orcid.org/0000-0003-2630-
9842. Email: luanasantana9630@gmail.com. 

2   Doutora em Letras (UFRJ, 2004). Professora-Associada 1 do Curso de Letras Itabaiana da Universidade 
Federal de Sergipe. Coordenadora do Centro Internacional e Multidisciplinar de estudos Épicos (CIMEEP) – 
www.cimeep.com. https://orcid.org/0000-0002-8298-698X. Email: ramalhochris@hotmail.com.
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assim, a voz da minoria. Enquanto membro de um movimento de contracultura, Nicolas se insere em Brasília como uma 
nova voz, em um novo centro de cultura (MAIA, 2018).

Desde o início de suas produções poéticas, Behr escreve sobre a construção imagética de uma cidade nova, 
capital em construção, demonstrando um olhar crítico, irônico e irreverente sobre a moderna e jovem capital do país, 
Brasília. Como ressalta Lima (2011, p.45), “[...] a poesia de Nicolas se torna um centro de cultura, não tão somente por 
escrever em Brasília, mas por escrever em e sobre Brasília”.  Dentre as várias obras que Nicolas Behr escreveu sobre 
a Capital Federal, esta análise irá dar ênfase no estudo da obra brasilíada (2010), com objetivo central de verificar a 
presença e a classificação da invocação épica na obra, de modo a identificar como o anacronismo e inventividade se 
fazem presentes na estética de Nicolas Behr. Antes disso, explicitaremos alguns pontos sobre a construção de Brasília.

Inaugurada no dia 21 de abril de 1960, no governo de Juscelino Kubitschek (JK), através do Plano Piloto, 
Brasília foi uma das principais cidades planejadas do Brasil (MAIA, 2018).  No período da construção de Brasília foi 
necessária uma grande demanda de mão-de-obra, sendo assim, muitos trabalhadores, vindos de todas as partes do país, 
foram trabalhar na cidade, e ficaram conhecidos como Candangos. Para abrigá-los, foram construídos barracões com 
estruturas mínimas de comodidade, além disso, eles sofriam pressão de todos os tipos para apressarem a construção 
da cidade que seria capital do Brasil e a nova sede do governo. Diante disso, os Candangos tinham jornadas longas e 
desgastantes de trabalho (DÓRIA JÚNIOR, 2010).

Depois da inauguração de Brasília, ministérios, embaixadas e outros órgãos políticos se instalaram na nova 
capital brasileira, saindo do Rio de Janeiro, antiga capital do país. Os candangos, de tijolo em tijolo, construíram Brasília 
para ser a morada de burocratas, políticos, enfim, da elite, onde os construtores foram esquecidos. 

Dez anos após a inauguração de Brasília, nos anos 70, inicia-se manifestações artísticas de contracultura, sendo 
a poesia um dos principais instrumentos para enfatizar uma nova visão de arte como resposta a Ditadura Militar, ocorrida 
de 1964 até 1985. É nesse contexto que o escritor Nicolas Behr inicia uma intensa e produtiva atividade poética na 
capital brasileira (DÓRIA JÚNIOR, 2010). Um dos poemas épicos que o autor retrata sobre a capital federal é brasilíada 
(2010). Sendo assim, será analisado aspectos épicos na obra, além da classificação da estrutura do poema seguindo os 
pressupostos teóricos de Ramalho (2015). 

Aspectos épicos na epopeia brasilíada, de Nicolas Behr

Com 734 versos livres, a obra brasilíada (2010), de Nicolas Behr, apresenta  uma poesia paródica e irônica, em 
que o autor faz uma crítica ao projeto, aos idealizadores e à imagem enraizada no coletivo nacional acerca da criação de 
Brasília, além de denunciar às más condições de trabalho dos candangos na construção da capital brasileira, mas que, no 
final, não foram reconhecidos, pois a imagem de Brasília foi criada através de lendas, mitos e sonhos, como se a cidade 
aparecesse por encanto, “brotando do chão”. Segundo o autor, “Braxília, com “X” mesmo, é uma cidade imaginária, 
não-capital, não poder, não-brasília. A utopia dentro da utopia” (BEHR, 2010, p.9), isto é, Braxília é tudo aquilo que 
Brasília não é, é uma idealização de uma idealização. 

A obra brasilíada (2010) tem como matéria épica, ou seja, a temática resultante da fusão do real com o mito 
(RAMALHO, 2015), a história da (des)construção de Brasília. Sendo a matéria épica o resultado da fusão de eventos 
históricos com aderências míticas, configurando-se nos três planos estruturais da epopeia, o histórico, o maravilhoso e o 
literário, Behr, através da criação poemática, reinventa a cidade inventada. Isto é, Braxília, cidade imaginária construída 
no discurso poético, é a negação do que é Brasília. 

desconstruir jk

reconstruir braxília

desbrasilianizar jk

rebraxilianizar braxília

rejuscelinizar braxília

desjuscelinizar jk

reinventar a cidade inventada 
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(BEHR, 2010, p. 26).

 Ao criar essa cidade mítica, Behr introduz, por meio de elementos intertextuais, um diálogo de Braxília com 
cidades reais históricas de um passado remoto, criando uma nova face da capital. 

Ao referenciar, no título da obra, a junção das palavras “Brasília” e “Ilíada” em um processo de neologismo, 
Behr tenta fazer de Brasília uma cidade mítica, uma Troia, que, destruída, se refez transformando-se em “braxília”, 
fazendo alusão a grande obra épica clássica Ilíada, de Homero, que narrou a guerra de Troia e a queda dessa cidade. 
Com a fusão do passado, presente e futuro, o autor realiza uma viagem literária épica. Evocando o tempo futuro, o autor 
se depara com uma cidade em ruínas que, paulatinamente, vai sendo apresentada ao leitor.

Diferentemente da épica clássica, narrada em terceira pessoa, no poema brasilíada encontra-se um eu-lírico/
narrador em primeira pessoa, característica de epopeias mais recentes. Na obra, há a predominância da instância de 
enunciação lírica em relação à instância de enunciação narrativa, no entanto ambas andam juntas no poema, destacando 
a dupla instância de enunciação, ou seja, um discurso híbrido. 

Mesmo privilegiando a dimensão lírica da elaboração épica, a obra tem um expressivo teor de referenciação 
histórica, ainda que de forma fragmentada, constituindo um somatório de acontecimentos narrativos. O eu-lírico/
narrador, apresenta uma remitologização da criação de Brasília, exibindo Juscelino Kubitschek (JK) como um mito, 
remetendo-nos também a ideia de Sebastianismo, ou seja, a crença que JK voltaria para salvar Brasília de todos os 
problemas desencadeados após seu desaparecimento:

jk voltará glorioso, coberto de asfalto,

poeira e lama, vestindo o manto

de plumas dos tupinambás

na mão esquerda a espada de são Jorge

e na direita o tacape de Cunhambebe,

provocando assim a ira de iansã

e a inveja do saci-pererê 

(BEHR, 2010, p. 23).

jk não morreu

tragado pelo asfalto

desapareceu em meio

á poeira da via dutra

o corpo que repousa

no memorial é de outro,

mas com o mesmo nome:

o santo

jk está vivo e voltará
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para trocar de arquiteto 

(BEHR, 2010, p. 33).

Como apresentado acima, JK é elevado a posição de mito, de um deus. Além disso, Behr faz o uso de um jogo 
de mitologias, tais como a greco-romana, a cristã, a pré-colombiana, a mitologia do folclore brasileiro, entre outras. 
Assim, é nítido que a mitologia não será o aspecto mais importante no poema, mas sim a representação imagética que é 
construída a partir dos elementos mitológicos.

    A partir dessa visão de JK como um deus, ele não será o herói da obra, pois carece da condição humana, 
sendo que para ocorrer o heroísmo épico são necessários a dupla condição humana, a real e a mítica, ou seja, como 
ressalta Silva (2017, p. 20) “[...] o herói épico não pode prescindir de nenhum de seus atributos, sob pena de perder a 
heroicidade”, e JK é apresentado de forma mítica em todo o poema. Os verdadeiros heróis são os candangos, isto é, 
os trabalhadores que vieram de várias partes do Brasil para construção de Brasília. O eu-lírico/narrador se coloca na 
posição de candango, destacando que, ao contrário do que era tido como padrão de herói épico clássico, ele deu a voz 
aos vencidos, aos esquecidos. 

O sujeito da ação épica, para ser herói, necessita agenciar as duas dimensões da matéria épica, o que requer 
uma dupla condição existêncial: a humana, necessária para a realização do feito histórico; e a mítica, fundamental 
para a realização do feito maravilhoso (RAMALHO, 2015). Neste caso, os candangos arquitetaram o feito histórico 
trabalhando dia após dia para a construção da nova capital brasileira e, por muitas vezes, eram tidos como mágicos, 
míticos, destacados no feito maravilhoso, na construção de braxília:

jk tentou, de todas as maneiras,

impedir a construção de brasília

mas os candangos, disfarçados de operários e

usando poderes mágicos, edificaram uma

cidade subterrânea, viva, noturna, alternativa,

rebelde, roqueira, a qual chamaram

de braxília 

(BEHR, 2010, p. 52).

Behr quis colocar os candangos no patamar de heróis, dando voz aos vencidos. Assim, um novo tipo de herói 
foi ganhando forma, o herói coletivo. Nesse viés, o heroísmo, na obra, é representado por um eu coletivo que enfrenta 
e vivencia o caos da contemporaneidade. Destacamos, a seguir, alguns trechos da obra que identificam os candangos 
como os verdadeiros heróis: 

qual o livro sagrado da mitologia candanga?

por que toda mitologia candanga acontece

em torno da construção de brasília, não

incluindo revelações ou ensinamentos

espirituais? por que na mitologia candanga os

deuses rivais, dos burocratas, escolheram a

praça dos três poderes como olimpo?
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por que jk não é considerado o filho de deus,

aquele que morreu atropelado por nós

para que pudéssemos atravessar o eixão

sem olhar para os lados? 

(BEHR, 2010, p. 23).

esta cabeça de bronze é de jk

ou de um descendente seu

jk não é o herói-civilizador-cerratense

jk é o mito

e quem é o herói?

O herói somo nós 

(BEHR, 2010, p. 32).

Com o passar do tempo, ocorreu uma transformação na composição do perfil e das ações heroicas. Sendo assim, 
para acompanhar a evolução e a transformação do perfil do heroísmo épico, Ramalho (2015), aborda o heroísmo épico 
a partir de alguns focos, categorizando-o em relação à forma como o heroísmo é inicialmente caracterizado, o percurso 
heroico e à ação heroica. 

O primeiro foco, referente à forma como o heroísmo é caracterizado na epopeia, no poema brasilíada (2010) 
é apresentado um heroísmo histórico coletivo, pois o plano inicial é o histórico, no entanto o herói é coletivo, ou seja, 
os candangos representam esse coletivo. O segundo foco, em relação ao percurso heroico, apresenta uma deslocação 
do histórico para o maravilhoso, visto que, a partir da história da criação de Brasília, Behr cria um discurso mítico 
de desconstrução, fazendo uma remitologização da Capital Federal. Quanto à ação heroica, terceiro e último foco do 
heroísmo épico, há uma descrição de feitos cotidianos, pois o heroísmo pode ser encontrado nos enfrentamentos diários, 
neste caso, nas grandes jornadas de trabalhos que os candangos tiveram que enfrentar. Visto a classificação do heroísmo 
épico, passaremos agora para a análise da proposição épica presente na obra.

A proposição épica é um recurso estrutural em que o eu-lírico/narrador explicita o teor da matéria épica de 
que tratará a epopeia, promovendo “uma espécie de ritual de iniciação da leitura” (RAMALHO, 2015, p. 53). Na obra 
brasilíada (2010), Nicolas Behr, provavelmente não consciente da natureza épica de seu texto, iniciou seu poema com 
um texto, no qual foi possível reconhecer o conteúdo da proposição. Brasilíada, possui uma proposição nomeada, em 
destaque e em forma de prosa. De forma metatextual, o autor explicita do que irá tratar seu texto. 

NOTA DO AUTOR

O termo “cerratense” é uma criação do amigo, poeta e historiador Paulo Bertran (1948 
-2006). Literalmente, quer dizer: aquele que habita o cerrado. “Braxília”, com “x” mesmo, é 
uma uma cidade imaginária, não -capital, não -poder, não -brasília. A utopia dentro da utopia. 
Nas páginas 49 e 59 os textos entre aspas são paródias do sonho de Dom Bosco. Em 1883 
o santo italiano João Bosco teve um dos seus famosos sonhos, prevendo o nascimento de 
uma civilização entre os paralelos 15º e 20º em algum lugar no centro da América do Sul. 
Estas profecias foram manipuladas pelos idealizadores de Brasília para justificar, perante uma 
população predominantemente católica, a construção da nova capital (BEHR, 2010, p. 12).

    Através da ênfase no plano histórico, Behr esclarece termos usados no poema, referenciando o historiador 
a quem ele buscou informações, identificado como Paulo Bertran. Além da ênfase no plano histórico, a proposição da 
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obra apresenta também a ênfase no plano maravilhoso, pois, através da alusão de elementos proféticos e lendários que 
justificavam a construção de Brasília, Nicolas oferece uma dimensão mítica a essa cidade, apresentando braxília. Sendo 
assim, há uma referenciação da matéria épica, sustentada pela afirmação da criação da utopia (braxília) dentro da utópica 
Brasília, fundindo o real e o mítico, caracterizando também, quanto ao conteúdo, uma proposição referencial.

    A divisão em cantos serve para dar pausas e apresentar destaques em episódios enfocados, pois como a 
epopeia é um poema extenso, muitas vezes é necessário fazer essa divisão, a ausência dela, no entanto, não altera o 
caráter épico de uma obra (RAMALHO, 2015). A obra, sendo pós-modernista, não apresenta divisão em cantos (3), o 
que não impede que se reconheça o caráter épico, pois, como ressalta Ramalho (2015, p. 159 “[...] é o reconhecimento 
da matéria épica somado à dupla instância de enunciação que está na base da identidade épica de um poema”, como já 
foi discutido, o poema apresenta esses recursos. Seguiremos com a análise dos planos estruturais da epopeia, o histórico, 
o maravilhoso e o literário, respectivamente.

    Nicolas Behr, dedica brasilíada “aos fracassados de Brasília”, a todos que sonharam pela utópica cidade, 
mas que se depararam com uma cidade onde os mais poderosos têm o poder, a capital que é a sede da corrupção, 
das injustiças, das desigualdades sociais. Behr, nos apresenta uma cidade destroçada, que se desmente e diverge de 
seu projeto, onde o conflito destrói o ideal, em consequência disso, a queda foi o preço a ser pago aos que buscavam 
perfeição. Em um tempo histórico diferente, ao se distanciar no tempo da cidade administrativa federal, Behr se coloca 
como um poeta-arqueólogo, construindo uma narrativa de uma escavação dos restos dos escombros da destruição de 
Brasília. Através da linguagem jornalística, Behr escreve a queda da capital brasileira:

uma forte tempestade trouxe à luz

uma parte do que poderia ter sido

os ministérios, iniciando escavações

que permitiram identificar também

estruturas habitacionais bastante

complexas, com pessoas aparentemente

vivendo dentro de grandes caixas

de concreto

nas escavações também foram encontrados

clips pré-históricos, grampeadores de sílica,

crachás em plaquinhas de ouro, carimbos

petrificados, ministros embalsamados e

ofícios em escrita ainda não decifrada

 (BEHR, 2010, p. 19).

    No discurso poético, Behr preenche a ausência de passado do local onde seria construído Brasília por um 
passado mítico. Para isso, ele compara Brasília com grandes capitais históricas na tentativa de torná-la o resumo dessas 
capitais. Como Troia, Brasília foi destruída, mas criada poeticamente pelo autor. Tendo como ponto de partida a Ilíada, 
de Homero, Behr narra, a partir da perspectiva arqueológica e mítica, a história de criação e destruição de Brasília, 
servindo não como um relato de vitória, mas de um funeral.

    Com críticas aos burocratas, aos políticos e a elite, Behr explicita as más condições de trabalho dos candangos, 
que foram comparados a escravos e no final não tiveram visibilidade, apesar do empenho na construção da cidade que 
seria a nova capital brasileira:
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os candangos comiam bolinhos

de cimento, mastigavam barro,

bebiam suco de tinta com argamassa,

respiravam poeira, cuspiam brita, babavam

cascalho, choravam areia, urinavam lama,

defecavam concreto

e transpiravam esperança 

(BEHR, 2010, p. 20).

para os candangos não tinha sábado,

domingo, segunda-feira, feriado, terça-feira,

quarta-feira, dia santo, quinta-feira,

sexta-feira

durante a construção de brasília

o tempo não existia (BEHR, 2010, p. 40).

 Além disso, Behr medita que no ano de 2060, centenário da cidade imaginária, ele já terá 102 anos, imagina que 
estará “lúcido, mas cego, surdo e mudo” (BEHR, 2010, p. 50), então, o tempo rasgará os restos da cidade imaginária. 
Nesta perspectiva, partirei para a categorização em relação ao plano histórico na epopeia, fundamentada por Ramalho 
(2015), apresentada na obra. 

     A poesia épica dialoga com a história, pois a história realimenta e recria a memória social, narra o acontecido 
e produz reflexões consistentes em relação ao presente, dando um caráter mais real à matéria épica, sendo que “Ao 
dialogarem com a História, um poeta e uma poetisa épicos definem linhas de empatia com historiadores e versões dos 
fatos históricos” (RAMALHO, 2015, p. 209). Quanto às fontes históricas, a obra brasilíada (2010), apresenta um plano 
histórico explicitamente referenciado, sendo que, como já exposto, Behr buscou informações nos estudos do historiador 
Paulo Bertran, que foi um importante pesquisador da história colonial de Brasília. 

Em relação à apresentação do plano histórico, a obra retrata uma perspectiva fragmentada, ou seja, contém 
múltiplos fragmentos de informações históricas no decorrer do poema. Geralmente quando é fragmentada, o caráter 
lírico será predominante, como já foi observado anteriormente. Sobre isso, Ramalho pontua que,

Mesmo privilegiando a dimensão lírica  da elaboração épica, as epopeias modernas e pós-
modernas, em sua maioria, concentram expressivo teor de referenciação histórica, ainda que 
as novas formas de expressão literária tenham incidido para que o plano histórico, nessas 
epopeias, como já se disse aqui, se constitua de um somatório de acontecimentos à maneira 
de um caleidoscópio e não mais à moda narrativa, sequencial, como na tradição épica que 
sustentou o gênero até o século XIX, com raras exceções (RAMALHO, 2015, p. 271).

Mesmo desenvolvido a partir de fragmentos, essas epopeias, entretanto, possuem um foco histórico principal, 
que, no caso da obra analisada, esse foco está centrado na história da criação/construção de Brasília. No tocante ao 
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conteúdo, a obra brasilíada tem um conteúdo predominante histórico, já que está centrado no acontecimento histórico 
da construção da capital federal. Passaremos à análise do plano maravilhoso na obra brasilíada (2010), de Nicolas Behr.

    O poema épico brasilíada é recheado de alusões míticas, tais como sonhos, profecias, lendas e mitologias 
variadas, como a greco-romana, a pré-colombiana, a folclórica, a judaico-cristã, entre outras. A partir das fragmentações 
históricas da história de Brasília, Behr propõe uma mistura entre os elementos míticos e a própria realidade cotidiana 
brasilense. Braxília, cidade poeticamente inventada, é a negação do que é Brasília. Para denotar uma aproximação de 
referenciação, o autor faz uma troca fonética do {S} pelo {X}, não sendo, entretanto, uma troca inocente. Pois, Furiati 
(2007, p. 50-51 apud LIMA, 2011, p. 29):

Há, no entanto, mais do que aparenta esta mudança de significante (Brasília por Braxília): 
a cidade mantém o “X” (na letra) que representa a cruz original sobre a qual foi projetado o 
cruzamento dos dois eixos. Foi um modo que o poeta encontrou para – fazer permanecer na 
essência da cidade e sua origem, e mesmo com a desertificação e decadência (como se verá na 
terceira fase da poesia), talvez poder reconstruí-la futuramente.

    Behr também faz uma crítica aos mitos que retratam a criação da capital federal. O sonho de Dom Bosco, o 
surgimento espontâneo de lagos, edifícios e monumentos, acabaram, na memória coletiva, ganhando mais destaque do 
que o trabalho diário dos verdadeiros construtores e heróis de Brasília, os candangos. A Brasília oficial e real destrói o 
sonho, a utopia:

diz a lenda que, em brasília,

os edifícios e os monumentos

apareceram como que por encanto,

espontâneos, brotando do chão 

(BEHR, 2010, p. 21).

um dos relatos mais antigos sobre a criação

de brasília fala de um ser imenso e opressor,

chamado kalimbu

todas as ações de kalimbu faziam surgir

coisas: kalimbu chorou e surgiu o lago

paranoá. espirrou e apareceram os

ministérios. balançou os cabelos e os fios que

caíram viraram largas avenidas

num dia pouco inspirado kalimbu inventou a fila,

o ofício, o protocolo, o não e a má vontade 

(BEHR, 2010, p. 47).
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mas isso não era tudo. entre os paralelos

15° e 20° havia um deserto muito extenso,

Que partia de um ponto, onde, em épocas

Remotas, havia um lago. então uma voz disse

repentinamente: “quando escavarem

a areia escondida no meio deste deserto

encontrarão uma cidade, em ruínas, a

pompeia sertaneja, e aí aparecerá a terra

comprometida, de onde jorrará areia, areia e

mais areia e será um areal inconcebível” 

(BEHR, 2010, p.49).

Através de paródias de discursos míticos, Behr ironiza os relatos surreais acerca da criação de Brasília. Torna-
se evidente, também, a crítica que o autor faz aos burocratas, por vezes, eles são referenciados em lendas mitológicas, 
na explicitação da lenda de kalimbu, por exemplo, ele ironiza a criação dos elementos próprios da burocracia “num dia 
pouco inspirado kalimbu inventou a fila,/ o ofício, o protocolo, o não e a má vontade (BEHR, 2010, p. 47). Além disso, 
o Behr faz uma comparação entre os burocratas e o mito do labirinto do Minotauro:

aquela é a estátua de teseu,

maior herói cerratense

(sim, filho, maior que jk)

Libertou brasília da opressão do burocrotauro,

Um ser meio homem e meio carimbo que vivia

Pelos labirintos dos ministérios, devorando

Lentamente qualquer fila que se formasse a

Sua frente 

(BEHR, 2010, p. 27).

    Como apresentado acima, a obra é cheia de elementos místicos, denotando o aspecto maravilhoso, fundamental 
para construção da matéria épica. Sendo assim, quanto às fontes das imagens míticas tomadas, a obra apresenta uma 
fonte híbrida, pois é apresentada tanto imagens míticas retiradas da própria tradição cultural brasileira, como também é 
literariamente elaborada a partir das releituras que o poeta faz das realidades culturais que circulam no mundo.

    Segundo Ramalho (2015), encontra-se no plano literário a intervenção criadora do poeta e da poetisa, envolvendo 
reflexões sobre a inventividade do autor/a e a maneira como, literariamente, ele/a desenvolveu alguns elementos épicos, 
tais como a matéria épica, a dupla instância de enunciação, entre outros.  Ao observarmos a representação da obra, no 
seu processo criativo, compreendemos melhor como se deu o plano literário. Além disso, ao investigarmos os planos 
literários de epopeias de épocas diferentes, percebemos que, com o passar do tempo, houve algumas transformações na 
própria concepção do plano literário na epopeia. Na modernidade e na pós-modernidade, por exemplo, “a inventividade 
do criador se expande na epopeia moderna, o que resulta em recursos como a própria reinvenção da estrutura épica” 
(RAMALHO, 2015, p. 45). 
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Para a análise dessa categoria são relevantes: a concepção da proposição épica; a concepção da invocação épica; 
a presença ou não da divisão em cantos e o modo como ela se dá; o reconhecimento do lugar da fala autoral; a inserção 
dos eventos históricos em uma epopeia; a concepção do plano maravilhoso; o uso da linguagem e o heroísmo épico 
(RAMALHO, 2015). Algumas dessas categorias já foram analisadas, focaremos, agora, no reconhecimento da fala 
autoral e do uso da linguagem, mais a frente passaremos para a análise da invocação épica presente na obra, objetivo 
central dessa análise.

No que concerne ao reconhecimento do lugar da fala autoral, no plano literário, a obra apresenta uma voz 
engajada, pois Behr, que já foi preso durante a Ditadura por porte de material pornográfico, ou seja, porte de poesia, 
defende ideais comunista e, na sua obra, existe, no discurso poético, uma escolha política que busca evidenciar uma 
realidade muitas vezes despercebida por ser cotidiana. De forma irônica, o autor critica os poderosos, sobretudo os 
políticos e burocratas, e dá a voz aos vencidos.

 

era prática comum no império cerratense

a venda, compra, aluguel, empréstimos,

consignação e troca de cargos de deputados

e senadores

por isso muitos dos que se diziam

representantes do povo

ocupavam seus cargos por pura vaidade 

(BEHR, 2010, p. 27).

o cafezinho quente

a água gelada

o riso fácil

(o salário fácil)

O tapete macio a conversa macia

(o salário macio) 

(BEHR, 2010, p. 54).

estacionamentos

de árvores genealógicas

dinastias de engravatados

sua majestade o presidente

dom carimbo de visconde

cargos hereditários 

(BEHR, 2010, p. 56).
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    Em relação ao uso da linguagem na elaboração do plano literário, a obra apresenta uma linguagem híbrida, ou 
seja, predominantemente narrativo com traços de oralidade e predominantemente lírico com traços de oralidade. Com 
um léxico seleto, versos livres, letras minúsculas e uma linguagem coloquial, Behr retrata a influência que ele teve do 
grupo da poesia marginal ao qual foi participante, firmado uma poética de contracultura. 

    Nesta perspectiva, é inegável que o poema de Nicolas Behr é rico na inventividade e originalidade, pois 
mesmo possuindo as partes essenciais da epopeia, o autor fez uma produção épica diferente da clássica. Behr, através de 
uma produção criativa, ressignificou a criação da capital brasileira.

    Tendo em vista a classificação das Imagens de Mundo da Realidade e da Retórica, Silva (2017) classificou as 
Matrizes Épicas em Clássica, Romântica e Moderna. Sendo assim, brasilíada (2010), faz parte da Matriz épica Moderna, 
constituída pela mimese da Retórica Moderna, com a concepção Pós-moderna. Além disso, em seu livro Formação 
épica da literatura brasileira (2017), Silva converteu os Modelos Épicos, da formulação teórica nas categorias críticas 
da épica brasileira, em Ciclos Épicos. Brasíliada está enquadrada no Ciclo épico Pós-moderno. Anazildo Silva (2007, p. 
155, apud RAMALHO, 2015, p.48) sintetizou algumas características do Modelo Épico Pós-modernos, algumas dessas 
características já foram apresentadas na análise acima:

As principais características do modelo épico pós-moderno são: a elaboração literária 
da matéria épica; o centramento do relato no plano literário; o recurso poético da hétero-
referenciação e o recurso narrativo da hétero-contextualização; a elaboração intertextualizada 
da proposição de realidade histórica, da estrutura mítica, da ação épica, da viagem do herói e 
da identidade heroica, através da superposição na expressão subjetiva do eu lírico/narrador, 
respectivamente, de diversas proposições de realidades particulares e subjetividades heroicas; 
participação plena do eu lírico/narrador no mundo narrado e total liberdade rímica, métrica e 
estrófica.

Invocação épica

   Passaremos agora à análise da invocação épica, objetivo central desta pesquisa, de modo a nos aprofundarmos 
um pouco na questão do anacronismo. A invocação épica é uma das figuras de retórica que consiste na interpelação, 
no chamamento de uma divindade ou de um outro ser. É na invocação que o poeta se dirige a esse ser com o intuito 
de lhe solicitar a inspiração e auxílios necessários à elaboração do poema, por se tratar de um empreendimento cuja 
grandiosidade supera as suas próprias capacidades, pois “invocando a musa, registra o poeta seu pedido de inspiração, 
amparo, energia e clareza, para que o resultado seja adequado à matéria  épica enfocada” (RAMALHO, 2015, p. 127).

    No tocante a classificação das categorias da invocação épica, apresentada por Ramalho (2015), a obra 
brasilíada (2010), de Nicolas Behr, apresenta a seguinte invocação:

se você ama brasília

(como eu)

Não leia este livro

Perco um leitor

E você perde o seu tempo

(BEHR, 2010, p. 18).

Sendo assim, quanto ao destinatário, a obra exibe uma invocação humana, pois o eu-lírico/narrador invoca uma 
coletividade social, ou seja, o pressuposto leitor, fazendo uma advertência. Nesta perspectiva, Behr, através dos recursos 
poéticos, desconstrói o discurso mítico sobre Brasília, seus fundadores e projetistas, buscando em outras representações 
culturais elementos que possam dialogar com a cidade. 
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Esse tipo de invocação, ao contrário das invocações clássicas, faz uma advertência ao pressuposto leitor, é como 
se o poeta quisesse realizar uma invocação oposta. Somente um leitor crítico deveria continuar lendo o poema, pois, 
aos poucos, Brasília vai se desmoronando dentro do discurso poético e, por conseguinte, do leitor. Poemas não existem 
para agradar, mas para fazer refletir, para denunciar, para perfurar, Behr sabe que seu retorno ao mito pode provocar 
decepção em alguns leitores que não estão dispostos a ampliarem suas visões acerca da criação da Capital Federal, ou 
seja, o poema não foi feito para os demasiados ufanistas.

    Já em relação ao posicionamento da invocação, a obra apresenta uma invocação tradicional, pois esse recurso 
é inserido logo no início do poema, depois da proposição. Por fim, temos, na obra, referente ao conteúdo da invocação, 
uma invocação convocatória, pois a partir da invocação ainda não é possível identificar a matéria épica, mas, o eu-lírico/
narrador busca criar uma cumplicidade com o pressuposto leitor “refletindo um texto que se oferece à reescritura implícita 
no ato de ler” (RAMALHO, 2015, p. 131). Apresentado a classificação da obra dentro das categorias identificadas por 
Ramalho (2015), passaremos para a análise da presença do anacronismo na invocação épica. 

Anacronismo 

Ainda que o gênero épico tenha passado por várias transformações ao longo do tempo, desde a antiguidade até 
a Pós-Modernidade, a epopeia ocidental, independentemente da época em que foi escrita, quase sempre guarda laços 
com a tradição épica iniciada por Homero e renovada por clássicos como Virgílio e Camões, por exemplo. O registro 
dessa presença, na forma de referenciação e mesmo de diálogos explícitos com obras e autores clássicos, costuma ser 
contemplada como anacronismo, no sentido de aproximação de temporalidades distintas, que cria desvios de sentido e/
ou incoerências de visões de mundo. 

    Tendo em vista esses aspectos , quando se observam aspectos anacrônicos dentro de uma obra literária, 
pode-se chegar a diferentes anacronismo, tal como propõe a pesquisa desenvolvida pelo Programme Anachronismes 
porteurs, do Centre de Recherches sur les Littératures et la Sociopoétique - CELIS: (a) o anacronismo que integra 
representações equivocadas do passado; (b) o anacronismo que elide temporalidades distintas, aproximando referentes; 
(c) o anacronismo como emulação criativa; e (d) o anacronismo como um código “retro” intencional (RAMALHO, 
2017). 

    Se o ponto de partida de brasilíada é Ilíada, de Homero, Behr quis, mesmo que implicitamente, fazer uma 
referenciação clássica na roupagem de sua obra. Em Ilíada (2009, p. 65 apud Ramalho, 2015, p. 131), temos como 
invocação o seguinte trecho: 

Canta-me, ó deusa, do peleio Aquiles

A ira tenaz, que, lutuosa aos gregos,

Verdes no Orco lançou mil fortes almas,

Corpos de heróis e cães e abutres pasto:

Lei foi de Jové, em rixa ao discordarem

O de homens chefe e o Mirmidon divino.

Com uma invocação pagã (a), mesclada à proposição e metatextual, é possível identificar a matéria épica que o 
poeta tratará no texto. Pedindo auxílio a deusa, o autor confere sua invocação. Assim também é em Eneida, de Virgílio. 
Em comparação a obra brasilíada (2010), percebemos que Behr, em sua invocação, manteve, como nas obras clássicas, 
o posicionamento tradicional da invocação, diferindo em relação ao destinatário e ao conteúdo, tornando seu poema 
rico em inventividade e originalidade, como ressalta Ramalho (2017, p.358), “intervenções criativas que promovem, 
em literatura, relações entre espaços, tempos e estéticas aparentemente incongruentes podem fazer do anacronismo 
um recurso para alcançar, em relação ao literário, uma identidade estética e mesmo conceitual própria”. Sendo assim, 
a invocação na obra analisada apresenta um caso de anacronismo como emulação criativa (c), pois apesar de conter a 
essência e categorias épicas, há vários recursos inventivos do poeta. 

Na invocação da obra brasilíada (2010), o poeta, além de evitar a utilização da invocação às musas ou ao 
maravilhoso clássico, ele faz uma invocação a um coletivo, ou seja, aos pressupostos leitores, alertando-os, fazendo uma 
invocação oposta. Além disso, o autor não apresenta a matéria épica inclusa na invocação. 
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Considerações finais

   Tendo em vista a postulação do gênero épico com um gênero estagnado, pertencente a uma época finda, 
defendida sobretudo no século XVIII, demonstramos nesta pesquisa que, ao estudar a produção épica contemporânea, 
é possível atesta o caráter novo que se pode atribuir ao gênero, bem como a relação entre a contemporaneidade e o 
passado, como forma de anacronismo.

Dessa forma, para compreender as transformações pelas quais a epopeia passou, Silva e Ramalho (2007), como 
vimos, explicaram os fundamentos que caracterizam o épico: a matéria épica; a dupla instância de enunciação, eu-lírico-
narrador; os planos histórico, maravilhoso e literário e o heroísmo épico. Sendo possível, dessa maneira, reconhecer 
legítimas obras épicas produzidas na modernidade e na pós-modernidade a partir do reconhecimento desses fundamentos. 

Um dos recursos mais utilizados em epopeias clássicas, contudo, é a invocação, cuja principal característica é 
constituir, tradicionalmente, um recurso de efeito retórico relacionado a uma pretensa disparidade entre a dimensão do 
texto que vai ser escrito e o fôlego do/a poeta/isa para realizá-lo. Nesta perspectiva, estudamos como o anacronismo, 
como forma de referenciação do passado, estava presente na invocação da obra brasilíada (2010), de Nicolas Behr.

 Torna-se evidente, portanto, o alto nível de inventividade que Nicolas Behr, ao escrever brasilíada, demonstrou, 
não só na invocação, mas em toda a estrutura épica apresentada na análise acima. Mesmo sendo inegável a herança 
clássica na literatura ocidental, houve também inventividade na criação do poema brasilíada em relação a epopeia 
clássica. Segundo Ramalho,

[...] a subserviência brasileira aos modelos europeus não impediu que o exercício da criação 
épica pudesse abrir espaço às exigências de uma identidade cultural discrepante, em muitos 
aspectos, às fontes épicas em que esses autores buscaram suas referências. Daí o uso 
criativo do próprio anacronismo, que, sem negar a herança, reafirma uma identidade própria 
(RAMALHO, 2017, p. 367).

Ou seja, com o processo de conservação e inovação dos paradigmas épicos clássicos e renascentistas, Behr 
contribuiu para o estudo da evolução e a transformação do gênero épico, além de deixar obras valiosíssimas para a 
história literária do Brasil. 

Diante disso, foi possível constatar, a partir da análise da obra brasilíada (2010), que Nicolas Behr fez uso das 
tradições épicas clássicas para sustentar estruturalmente a identidade épica de seu texto, mas a inventividade se fez 
presente, redefinindo e redimensionando a epopeia como manifestação literária atual, demonstrando a reabilitação do 
gênero épico na modernidade.

Entendemos que cada época é contaminada por uma manifestação específica do discurso épico. Assim sendo, 
as epopeias continuam a encontrar lugar de destaque na poesia, contrariando, mais uma vez, os postulados críticos que 
relegavam o gênero épico há um tempo findo. Ao contrário, por meio da obra estudada, constatamos que o gênero épico 
continua sendo uma porta aberta às possibilidades de invenção dos poetas contemporâneos.
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RESUMO

Este artigo parte de uma investigação de cunho bibliográfico, tendo como objetivo principal mostrar a 
importância da literatura como forma de terapia para o leitor/ouvinte. A arte literária como instrumento de 
transformação social deve proporcionar ao leitor/ouvinte caminhos que leve à construção do conhecimento, 
melhorando sua possível qualidade de vida, buscando na literatura soluções para seus problemas existenciais. 
Os resultados deste estudo mostram que a aplicação da literatura como recurso terapêutico em hospitais, asilos 
e escolas tem contribuído significadamente para melhoria e bem-estar do ser humano. 

PALAVRAS-CHAVES: Literatura; leitor; terapia.

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo propõe uma discussão teórica que tem como base as pesquisas realizadas por Caldin, 
(2002) Paiva (2013) Seitz (2005), a respeito da importância da literatura como terapia.

Diante das dificuldades com as quais lida a humanidade, o homem contemporâneo procura algo que 
sirva de conforto para amenizar seu próprio sofrimento, e foi através da arte literária que ele encontrou forças 
para superar melhor suas angústias, dores e decepções. 

A literatura deve servir como recurso terapêutico, auxiliando na recuperação do leitor/paciente, 
melhorando assim sua qualidade de vida, encontrando nela soluções para seus problemas existenciais. O leitor 
encontra na literatura uma forma de terapia, ou seja, de amenizar o seu próprio sofrimento, suas angústias e 
decepções. 

Os textos literários proporcionam ao leitor uma forma de relaxamento e bem-estar fazendo com que o 
leitor se sinta tranquilo ao passo que descobre nos personagens caminhos que ajudam a viver cada vez melhor. 
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A literatura ensina a sociedade a tomar decisões sábias em um mundo conturbado, estimula a 
capacidade de raciocínio e serve de bálsamo para a alma, fazendo do leitor/ ouvinte em ser capaz de mudar 
sua própria história. 

Segundo os estudiosos, a aplicabilidade da literatura como recurso terapêutico em hospitais, asilos 
e escolas tem contribuído significativamente para melhoria e qualidade de vida das pessoas. As histórias e os 
personagens ajudam-nos a refletir sobre nossas ações, fantasias, desejos e manias.

A literatura proporcionaria vivência de situações impensáveis no cotidiano, assim como propiciaria ao leitor 
a possibilidade de encontrar, no mundo ficcional, reflexos de suas próprias angústias, paixões, alegrias, desencantos.

A literatura não deve ser vista apenas como entretenimento, informação ou arte, mas sim como recurso 
terapêutico, para ajudar o leitor a superar melhor seus próprios conflitos. Estudos comprovam os benefícios 
proporcionados pela literatura, foi o que constataram os médicos da Universidade de Bristol, no Reino Unido, 
em relação à leitura de poemas. Segundo os especialistas, ler poemas pode ser um bom remédio contra a 
depressão e a ansiedade.

John Stuarte Mill, em sua autobiografia, descreve o quanto os poemas de Wordsworth ajudaram na 
cura de sua depressão.

Ele se tornara insensível a toda a alegria, assim como a toda sensação agradável, num desses mal-
estares em que tudo o que em outras ocasiões proporciona prazer se torna insípido e indiferente. Todos os 
remédios que experimentara se mostram ineficazes, e sua melancolia se instalara de forma contínua. Ele 
continuou a cumprir mecanicamente os gestos habituais, mas sem nada sentir. Esse estado doloroso se 
prolongou por dois anos.

Depois, pouco a pouco, se dissipou. Um livro que Mill leu por acaso. Naquele momento, teve 
papel particular em sua cura: trata-se de uma coletânea de poemas de Wordsworth. Mill encontrou no livro a 
expressão de seus próprios sentimentos sublimados pela beleza dos versos. “Eles me pareceram ser a fonte 
na qual eu podia buscar alegria interior, os prazeres da simpatia e da imaginação que todos os seres humanos 
podem compartilhar {...}. Eu precisava que me fizessem sentir que há na contemplação tranquila das belezas 
da natureza uma felicidade verdadeira e permanente. Wordsworth me ensinou tudo isso não somente sem 
me desviar da consideração dos sentimentos e do destino comum da humanidade, mas também duplicando o 
interesse que eu trazia por eles” (TODOROV apud ABAURRE e PONTARA, 2008).

Na Grécia Antiga, as pessoas que cuidavam da saúde dos enfermos recomendavam que os mesmos 
assistissem a uma boa comédia, pois acreditavam que ela seria capaz de ajudar na recuperação. Scliar (2008) 
afirma que, no século I d.C., o médico romano Soranus prescrevia poemas e peças teatrais para seus pacientes. 
O teatro, aliás, era considerado uma válvula de escape para aquelas emoções reprimidas que todos têm, através 
da catarse (alívio). Acreditava-se que através das peças teatrais e dos poemas o paciente poderia encontrar a 
cura.

No século XIX, surgiu em hospitais psiquiátricos de Los Angeles a Poematerapia, uma terapia por 
meio de poemas para tratar pacientes com problemas mentais.

O poema torna-se um refúgio para nossa alma, através dele nos confortamos e aprendemos grandes 
lições de vida.
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Atualmente, a literatura vem sendo utilizada como recurso terapêutico em hospitais, asilos, escolas, 
etc., através da biblioterapia e da psicoliteratura.

2 DESENVOLVIMENTO 

Biblioterapia é uma terapia por meio de livros ou materiais bibliográficos, que tem como objetivo 
principal auxiliar o leitor/paciente a melhorar sua qualidade de vida, ajudando na resolução de problemas e 
fazendo-o refletir sobre seus conflitos. Considerada um recurso terapêutico, a biblioterapia tem a função de 
fazer o leitor/paciente se identificar com as histórias que são contadas e, através dessa identificação, lê passa 
a entender melhor  seus próprios conflitos.

De acordo com Paiva (2004), o leitor/ouvinte se envolve com a trama e/ou com o personagem da 
história (envolvimento), promovendo a identificação. Ao identificar-se, pode reconhecer e vivenciar de forma 
vicária seus sentimentos característicos. Os problemas resolvidos com sucesso farão com que o indivíduo 
realize uma tensão emocional associada aos seus próprios problemas, atingindo a catarse. Dessa forma, pode 
chegar ao insight, que é o leitor/ouvinte aplicar o que aconteceu na história à sua vida pessoal. A semelhança 
do problema da história leva à aproximação da vida pessoal, tornando-o acessível, atingindo uma etapa final, 
que seria a universidade, onde se podem compreender outros problemas similares.

Após as leituras literárias, é fundamental discuti-las, pois é através da discussão que se compreende 
melhor os processos vivenciados por cada leitor/paciente comparado às personagens.

De acordo com Caldin (2001), a leitura do texto literário, portanto, opera no leitor e no ouvinte o 
efeito de placidez, produzindo a literatura a virtude de ser sedativa e curativa.

A psicoliteratura é uma teoria que tem como objetivo auxiliar crianças, jovens e adolescentes a 
enfrentar as dificuldades com as quais lidam em seu dia a dia através de histórias literárias ou textos que 
retratem a realidade do leitor.

A adolescência, por exemplo, é um período de transformação tanto física como psicológica e é 
justamente nesse período que o adolescente depara com uma série de situações difíceis de lidar é nesse cenário 
que a psicoliteratura vem ajudar a superar melhor suas dificuldades.

Para Maltez (2011), a psicoliteratura é ainda mais importante no período da adolescência, quando 
aos jovens tudo parece o fim do mundo, período de crises existenciais, de dúvidas, de questionamentos dos 
códigos morais e sistemas de valor, de revolta nas relações e interesses. Assim, quando o jovem lê um livro 
cujo autor revela interesse, ou um bom conhecimento e compreensão de seus problemas e emoções, quando os 
protagonistas das histórias são colocados em confrontos com os mesmos dilemas, quando oferece a sua ajuda 
para a resolução dos mesmos, isso o leva a tornar-se um leitor mais assíduo e empenhado.

2.1 Especialistas comprovam a importância que a literatura tem na recuperação de indivíduos

A literatura infantil tem sido aplicada como recurso terapêutico para crianças internadas no Hospital 
São Lucas da PUCRS em parceria com a Faculdade de Letras da Universidade, através do projeto Literatura 
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Infantil e Medicina Pediátrica: Uma Aproximação de Integração Humana.

De acordo com Ketze & Amodeo (2007), o contato com a literatura durante a narração de história 
faz com que, tanto a criança enferma, quanto seus familiares distanciem-se emocionalmente das angústias e 
vivências próprias da doença. Ouvir, abstrair e reproduzir uma história é proporcionar uma vivência de algo 
diferente, novo. Esse processo poderá propiciar o alívio das tensões, dependendo da angústia de quem as 
vivencia.

Caldin (2001), ao analisar o projeto literatura infantil e medicina pediátrica e cinco subprojetos 
desenvolvidos em hospitais de Porto Alegre e Joinvile, constatou que as histórias lidas às crianças amenizaram 
sua situação incapacitante e proporcionaram alívio temporário das dores e dos medos advindos da doença e do 
ambiente hospitalar. O resgate do sonho, do imaginário, do lúdico, forneceu um suporte emocional às crianças 
enfermas. Os registros dos leitores de histórias corroboram a eficácia da biblioterapia em expor a literatura 
infantil como processo de cura que envolve mente e corpo.

Fernandez Vasquez (1989), em sua dissertação de Mestrado em biblioteconomia, apresentou um 
estudo sobre biblioterapia para idosos: Um estudo de caso no Lar da Providência Carneiro da Cunha, em João 
Pessoa.  Após aplicar textos ficcionais em sessões de leitura individual e em grupo com os idosos, constatou 
uma melhoria em relação à ansiedade e depressão da população estudada. (Caldin, 2001 apud Alves,2013).

Mendes (2008) aplicou a literatura e a biblioterapia para crianças com problemas de aprendizagem 
em uma escola no interior do país, realizando  atividades lúdicas que oferecessem às crianças momentos de 
lazer e diversão, proporcionando a catarse, a identificação e a introspecção por meio de  textos literários  que 
contemplassem o humor, facilitassem a socialização, estimulassem a criatividade e o diálogo, promovessem a 
leitura, incentivassem a interpretação, aliviassem as tensões diárias e aumentassem a autoestima dos alunos. Os 
resultados alcançados foram positivos, pois a leitura das histórias aliada às atividades lúdicas complementares 
fortalecera o grupo e demonstraram que a biblioterapia é eficaz como pacificação das emoções.

A literatura é essencial na recuperação do indivíduo, pois as histórias literárias servem de conforto 
para nossa alma, nos acalma, nos ensina a enfrentar as adversidades que encontramos em nossos caminhos 
e ajuda-nos, através dos personagens, a nos conhecer e conhecer melhor o outro. As narrativas literárias 
ajudam a compreender melhor o comportamento humano.

Psicólogos, psiquiatras e psicanalistas se apropriam nas narrativas literárias para melhor compreender 
o comportamento humano. Freud utilizou os contos populares para melhor compreender os conflitos neuróticos 
de seus pacientes.

Segundo Freud, os contos de fadas populares ajudaram na interpretação dos sonhos de seus pacientes.

Não é surpreendente descobrir que a psicanálise confirma nosso reconhecimento do lugar importante 
que os contos de fadas populares alcançaram na vida mental de nossos filhos.

Em algumas pessoas, a rememoração de seus contos de fadas favoritos ocupa o lugar das lembranças 
de sua própria infância; elas transformaram esses contos em lembranças encobridoras.

Elementos e situações derivados de contos de fadas podem também ser encontrados em sonhos. 
Interpretando as passagens em apreço o paciente produzirá o conto de fadas significativo como associação.
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A psicologia analítica vê nos mitos uma forma de compreender melhor o homem. Segundo Artoni 
(2004), os personagens divinos dos mitos são valiosos para a compreensão do homem. O deus grego Zeus, 
por exemplo, demonstra atitudes, pensamentos e sensações humanas: seus muitos filhos ilegítimos, o 
relacionamento infiel com a esposa ciumenta, Hera, e a contradição aparente entre a fúria e a sensibilidade 
com que resolve problemas são atributos facilmente reconhecíveis em muitos mortais contemporâneos.

As obras literárias, por mais ficcionistas que nos pareçam ser, tornam-se realidade quando o leitor 
depara com situações semelhantes às quais vivem os personagens. No romance São Bernardo, o escritor 
Graciliano Ramos nos convida a refletir sobre o comportamento de Paulo Honório, em que o personagem 
principal apresenta sentimentos humanos, tais como: ciúmes doentios, desonestidade, brutalidade e egoísmo. 
Através desse personagem podemos perceber que essas características (ciúmes, desonestidade, brutalidade e 
egoísmo) fazem parte da nossa realidade.

 Paulo Honório confessa ter sido um homem bruto e egoísta com Madalena. Madalena entrou cheia de bons 
sentimentos e bons propósitos. Os sentimentos e os propósitos esbarraram com minha brutalidade e o meu 
egoísmo. Creio que nem sempre fui egoísta e bruto. A profissão é que me deu qualidades tão ruins (RAMOS, 
2000, pg.190)

De acordo com Seitz (2005), a leitura do romance permite ao leitor incorporar o personagem do livro 
e embarcar em uma viagem repleta de emoções sonhadas e, no retorno dessa viagem, o leitor pode não ser 
mais o mesmo, pois algo de fundamental sobre seu ser e do seu desejo pode ser revelado e provocado. O leitor 
pode, ainda, encontrar personagens com problemas semelhantes aos seus, ou, ainda, iguais aos seus, o que 
pode contribuir, dando-lhe incentivo para superar seus próprios problemas.

Para Nunes (2006), o fingimento nas obras literárias pode ser encarado pela ótica do falso. O fingir 
da ficção envolve e transforma o leitor. Faz com que ele se reconheça nas histórias que são contadas, porque 
estas vão contar de nossos desejos, nossos sonhos.

Essas histórias são falsas, mas são verdadeiras porque falam das relações do homem consigo mesmo 
e com a realidade. O leitor se envolve com as histórias porque encontra nelas a possibilidade de uma existência 
diferente, de viver outras realidades, ou seja, de mudar a sua própria realidade. A ficção, por mais que seja uma 
criação do artista, fruto de sua imaginação, será sempre resultado das experiências do homem com o mundo 
e consigo mesmo.

As histórias de ficção contadas pela humanidade ao longo dos tempos são ensinamentos que educam 
para uma sociedade melhor.

 Rodrigues (2003), no prefácio de seu livro Pequenas histórias grandes lições, fala da importância que 
as histórias têm na vida das pessoas. Aprendemos ouvindo histórias, fábulas, parábolas, que se tornam recursos 
dos sábios para falar aos simples e instrumentos dos simples para falar aos sábios, ou falar com eles. Tratam-
se de gêneros literários que aguçam a imaginação, a capacidade de relacionar entre si, ideias, sonhos e vida, 
a agilidade e capacidade de síntese e de análise, os sentidos lúdico e teatral da vida tornam a verdade mais 
clara, aproximando-a de perspectivas diversas. Aplicam-se as realidades da existência, dando-lhe roupagens 
atraentes e curiosas.
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O leitor encontra na literatura uma forma de terapia, ou seja, de amenizar o seu próprio sofrimento, 
suas angústias e decepções. Os textos literários proporcionam ao leitor uma forma de relaxamento e bem-estar, 
fazendo com que o leitor se sinta tranquilo ao passo que descobre nos personagens caminhos que ajudam 
a viver cada vez melhor. No clássico A formiguinha e a neve, a formiguinha nos ensina que não devemos 
desistir de nossos objetivos por mais difíceis que nos pareçam ser. Ela passou por diversas dificuldades em sua 
caminhada, mas em momento algum pensou em desistir.

  A literatura ensina a sociedade a tomar decisões sábias em um mundo conturbado, estimula a capacidade 
de raciocínio e serve de bálsamo para a alma, fazendo do leitor/ouvinte capaz de mudar sua própria história.

2.2 Os contos de fadas e seu poder terapêutico

 Os contos de fadas, para muitos, parecem fantasia, mas o que poucos sabem é o poder que eles 
exercem no comportamento infantil. No livro A psicanálise dos contos de fadas, o psicólogo austríaco Bruno 
Bettelheim faz uma análise a respeito da importância que os contos de fadas têm na formação da criança, 
mesmo sendo fantasia, as estórias discutem temas da sociedade como: inveja, ódio, discriminação, humildade 
e amor.

Bettelheim (apud Bencini, 2005), afirma que nenhum tipo de leitura é tão enriquecedor e satisfatório 
quanto os contos de fadas, pois eles ensinam sobre os problemas interiores dos seres humanos e apresentam 
soluções em qualquer sociedade, ou seja, a fantasia ajuda a formar a personalidade e por isso não pode faltar 
na educação. Ainda de acordo com o autor, a criança aumenta seu repertório de conhecimento sobre o mundo 
e transfere para os personagens seus principais dramas.

Uma obra clássica é referência em qualquer época quando desperta as principais emoções. O que os 
pequenos mais temem na infância? A separação dos pais; esse drama existencial aparece logo no começo de 
muitas histórias consideradas referências na literatura.

Para Bettelheim, a agressividade e o descontentamento com irmãos e pais são vivenciados nas 
fantasias dos contos. O medo da rejeição é trabalhado em João e Maria, a rivalidade entre irmãos, em Cinderela.

Os contos de fadas devem ser trabalhados dentro da sala de aula, não só para estimular o hábito da 
leitura, mas principalmente para ajudar a construir a personalidade da criança, ensinando desde cedo lições de 
vida, como por exemplo, o  conto Cinderela, em que narra-se a estória de uma bela jovem órfã de mãe, que 
sofria maus-tratos da madrasta e de suas duas filhas e que, apesar do sofrimento que vivia, continuava humilde 
para com todos; a humildade era uma das características mais marcantes na vida da personagem.

De acordo com Chalita (2003), em meio a esse turbilhão de provocação, Cinderela permanece pura 
de coração. Nada parece abalar suas virtudes, suas qualidades, sua doçura, sua humildade exemplar, que serve 
de escudo para que a protagonista possa suportar as numerosas investidas maléficas da madrasta e de suas 
duas filhas. Humildade que a faz resistir às etapas dolorosas, mas fundamentais ao crescimento interior e à 
descoberta das próprias potencialidades. Humildade que a leva a conquistar, no final de tudo, a recompensa 
necessária em forma de felicidade.
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Os contos de fadas têm sido utilizados nas alas pediátricas como recursos terapêuticos para ajudar 
crianças portadoras do câncer e outras doenças a superar melhor suas dificuldades. Através dos contos a 
criança se sente encorajada e reage ao tratamento de uma maneira menos dolorosa.

As dores físicas e psicológicas provocadas pelo câncer e outras doenças causam nos pacientes uma 
baixa autoestima, e foi pensando justamente nesse e outros problemas que os pesquisadores descobriram nos 
contos de fadas uma maneira de trazer de volta o sorriso dessas crianças. Segundo especialistas, os contos 
servem para aliviar o sofrimento e angústia de crianças que desde cedo experimentaram o dissabor da vida.

Romaro e Fernandes (2011), em seu artigo intitulado “O conto de fadas como recurso terapêutico no 
contexto hospitalar”, faz uma análise do conto “O patinho feio”, de Hans Christian Andersen, associando as 
dificuldades enfrentadas pelo personagem com a da criança hospitalizada. Segundo as autoras, a criança, de 
uma forma lúdica, se envolve com uma narrativa e assim se identifica com os contos, relacionando-os com 
seus próprios conflitos psíquicos, ou seja, pode entrar em contato de forma simbólica com seus conflitos e 
dificuldades; surge no mundo interior da criança a possibilidade de transformar a sua realidade, organizando 
as suas estruturas psíquicas e fortalecendo o ego que antes estava enfraquecido.

Os contos de fadas servem de terapia para ajudar a criança a compreender através das histórias os 
conflitos vivenciados por cada uma delas.

Para Bettelheim, o conto de fadas é terapêutico, porque o paciente encontra a sua própria solução 
através da contemplação do que a estória parece implicar acerca de seus conflitos internos neste momento da 
vida.

A ala pediátrica pode se transformar em ambiente agradável de paz, alegria e diversão para a criança 
hospitalizada através da literatura infantil. Para que isso aconteça, é necessário saber aplicar bem, ou seja, 
as histórias devem ser trabalhadas de acordo com a situação vivenciada por cada criança; sendo assim, a 
literatura trará grandes benefícios ao paciente hospitalizado.

 São inúmeros os benefícios proporcionados pela literatura. Entre eles estão: aumento da autoestima, capacidade 
de raciocínio, resolução de conflitos, relaxamento, alívio temporário de dores físicas, combate à depressão, etc.

Se a psiquiatria utilizasse a literatura como recurso terapêutico em alguns dos seus tratamentos, o 
uso de medicamento seria reduzido consideravelmente, fazendo com que clínicas, hospitais psiquiátricos e até 
mesmo o estado gastasse muito menos.

3 CONCLUSÃO

Segundo os estudiosos, a aplicabilidade da literatura como recurso terapêutico em hospitais, asilos 
e escolas tem contribuído significativamente para melhoria e qualidade de vida das pessoas. As histórias e 
os personagens ajudam-nos a refletir sobre nossas ações, fantasias, desejos e manias. A literatura tem um papel 
fundamental na formação do caráter e da personalidade do indivíduo, pois através dela aprendemos a lidar 
melhor com as situações do cotidiano. 
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A literatura é uma das formas de encontrar a si mesmo, quando lemos um livro e nos identificamos 
com a história, naquele momento mergulhamos e nos transportamos para ela e a história para nossas vidas, 
esse processo também acontece com os enfermos e ajuda na sua recuperação. E quem escreve tem o prazer 
magnífico de ser por alguns momentos senhor do destino.

A necessidade da leitura para cada indivíduo da sociedade e principalmente para aquele que está 
doente é tão grande que, quando tudo lhe é experimentado e vivido em forma de leitura ou escrita, ele se 
recupera mais rápido.

 O paciente sem isso está limitado a dolorosos tratamentos e  sujeito a não conviver com o todo social.

Nesse sentido, quanto mais cedo a paciente tiver contato com os livros e perceber o prazer que a 
leitura produz, maior será a probabilidade de ele ser curado mais rapidamente. Da mesma forma, através da 
leitura a pessoa adquire uma postura crítica e reflexiva, extremamente relevantes à sua formação cognitiva.

Considerada como medicina alternativa a literatura tem sido usada como forma de tratamento para 
tratar problemas emocionais como depressão, fobia, ansiedade, baixo autoestima etc. Os Bibliotecários, 
psicólogos, psiquiatras, psicanalista, receita, obras literárias de acordo com os problemas descritos para cada 
paciente. A literatura já faz parte do currículo de algumas faculdades de medicina entre elas a UNIFESP como 
forma de humanização. Uma das grandes autoridades no assunto é o professor Dante Gallian. 

Segundo o professor Dante Gallian, um clássico torna-se um clássico por uma série de fatores, mas 
aqui destaco uma: sua temporalidade. Você pode ler um livro escrito em 1000, 1500, e ainda conseguir se 
identificar com a história. Geralmente isso acontece por causa dos componentes fortemente humanos que 
a narrativa apresenta. Você pode estranhar os cenários, mas o amor é identificado em qualquer momento 
histórico. O amor, o ódio, a vingança, são sentimentos que fervilham em nós há séculos, e uma narrativa bem 
contada traz a identificação.
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Nossos
Colunistas
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Desde 
Buenos 

Aires
araceli otamendi

La mujer del circo 

La mujer ahora cuida un baño en el restaurant de una ciudad de provincia.

Nadia la mira a los ojos cuando entra al lavabo y algo de ella le recuerda al circo 
que conoció en su infancia. Tal vez son los leones con su pelo brillante y rojizo; 
o tal vez la ecuyere sobre el caballo y el traje de colores, dejándose llevar al 
galope. 

Antes de salir del recinto - un lugar casi inhóspito por lo antiguo y 

descuidado - Nadia vuelve a mirar los ojos de la mujer ya anciana. Algo, 

algún fulgor quizás de los días pasados en el circo en sus años jóvenes, con 

la cara cubierta de barba para arrancar la risa o el asombro.  

Ahora, exhibe su barba sin ostentación, viste un guardapolvo gris,

espera el tintineo de las monedas en un plato. 

Nadia se mira al espejo mientras lava sus manos con el agua fría. Y en

el cristal ve el circo con sus luces, los equilibristas balancéandose en las 

hamacas, en lo alto, sin red abajo para atenuar la caída.

Nadia está junto a su abuelo quien la ha llevado al circo y ve el asombro en los 
ojos de la nieta y sonríe.
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Un momento de la infancia de Nadia ha ingresado rápido en su 

memoria, como una flecha, entonces se ve a sí misma reflejada en el 

cristal como una niña, mirando la pista de arena. La mujer barbuda está ahí 
también los leones, la ecuyere, los payasos.

Nadia se detiene durante un momento frente a la mujer y deja un billete en el 
plato. 

-Gracias, dice la mujer y Nadia contesta: - Gracias, a usted. Y sale pensando que 

sí, muchas gracias, no sabe lo que me ha devuelto hoy, de veras, 

© Araceli Otamendi 
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sorriso
à poesia

daniel bezerra

Tem dias para tudo

Tem dias que pedimos chão
Nos encontramos no deserto
Passando por necessidades

Quando na vida nada dá certo

Há dias que queremos calma
Que acalme o nosso coração

Pra poder levar o dia após dia
Com sorriso e muita gratidão

Tem dia que pedimos sossego
Um canto pra poder descansar
Esquecer os problemas da vida
Ou um passeio à beira do mar

Tem dia que só queremos amar
Nos entregar ao carinho doado
Viajar nas estradas do teu corpo
Poder ficar na cama ao teu lado
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O PODER DA ARTE
Dhiogo J. Caetano

Via Divinal do Amor 

O amor é a única religião que pode nos salvar.

Descobrindo o amor 

Diante do espelho a transparência de um ser despido, dos estereótipos, dos bloqueios psicológicos da persona.

As máscaras sociais não mais são necessárias.

O mundo é transvisto por uma ótica singular.

O diálogo entre o eu interior e o eu exterior, flexivelmente procura o equilíbrio.

As respostas cósmicas se alicerçam nas entranhas do indivíduo.

Precisamos despertar do coma voluntário.

Avistando um horizonte além do eu interior.

Uma viagem na selva desconhecida por muitos e conhecida por poucos.

Instituindo um ser de paz.

Emancipando o estado permanente de paz.

Conscientizando-se do ato de amar, sem ser amado e sem nunca perguntar até quando.

Com um olhar intuído pela descoberta, desbrave o mundo que existe dentro de você.

Encontre os erros, as falhas, os recortes, as quebraduras; adquirindo informações para a promoção de uma 
reforma íntima.
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Se autoquestionar é o mecanismo que torna possível o progresso das criaturas.

Reencontrar com você mesmo é um exercício libertador.

Estimulando o autoperdão.

Fomentado a aceitação, educando-se os pensamentos, intelectualizando o ser e iluminando a alma.

Se veja além das estruturas físicas, codificando as entrelinhas enigmáticas que pairam sob a nossa existência.

Não precisamos morrer, para transcendermos o corpo físico.

É chegada à hora da grande verdade cósmica, ser desmistificada.

Extirpando a pergunta: “Quem é você?”, pragmatizando a ideia que “somos um só”. Uma coletividade, 
experienciando uma realidade individual.

Uma cópia quase perfeita do mundo real.

Esta viagem para dentro e o passo fundamental para rompermos com o essencialismo, transcendendo as 
atmosferas inteligíveis.

Estação: Condenados ao Amor 

Precisamos pregar o amor.

Viver o amor. 

Difundir o amor.

Amar o próximo.

Acreditar no amor.

Ser o amor personificado.

Simplesmente amar sem perguntar até quando.

Estação: Vivendo o Pleno Amor 

Ao longo da vida nos deparamos com sabores e dissabores.

Vivemos a essência da vida com reflexo de outras vidas.

Mas, a sabedoria do existir pauta na arte de amar, de renunciar e de viver a complexidade do mundo a nossa 
volta.

O amor é um elemento de supra-importância na vida dos homens.

Todos os homens necessitam do amor para viver...

A vida é feita de inúmeros significados, mas o amor é um elemento que uni todos e tudo!

Nos distintos ir e vir da vida a arte de amar nos faz seres novos. 

Bravamente necessitamos do amor, portanto, ame sem perguntar até quanto.
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Viva a plenitude do amor...

A plenitude do amor viva!

Ligia (Amor Carnal) 

Um encontro inesquecível.

Um amor fraterno invadiu o meu ser.

O olhar daquela belíssima criatura penetrou a minha alma.

Uma energia surreal purificou-me.

Trocávamos sensações.

Os gestos, as expressões, as falas se imortalizaram na minha memória.

A sua pureza ofuscava tudo a nossa volta.

Ao teu lado o tempo não ditava regras.

Quantas impressões ficaram em mim.

Nos meus diálogos, palavras pronunciadas pelos sublimes lábios de Ligia.

A sua imagem é irrefutável das minhas lembranças.

Eternamente Ligia.

Estação: Os Conflitos do Amor 

O amor é além dos sentimentos individuais e coletivos, é a arte de querer o bem para outro. 

O amor é uma essência universal.

É uma prática que deve ser desenvolvida entre todas as criaturas. 

Coloquemos o ser humano no centro dos nossos interesses.

Superemos as dores existenciais. 

A dor pode até tortura a alma, mas trás consigo a oportunidade de evoluirmos. 

Toda dor vivida é necessária para o progresso da criatura. 

O remédio para todos os nossos problemas está dentro de nós.

Cada indivíduo guarda dentro de si parte do segredo do existir.

Obrigado, Deus, por todos os problemas e obstáculos vencidos ao longo da caminhada evolutiva.
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Crepúsculo da paixão (Canção) 

Às vezes me calo,

Às vezes me pego mentindo,

Às vezes me entrego e nem sei por que!

Às vezes me prendo,

Às vezes me calo,

Às vezes me falo,

Às vezes me entrego.

Tudo por amor a você.

Vale tudo, vale tudo!

Só não vale esquecer! Oh, oh, oh...

Vale tudo, vale, vale tudo!

Só não vale esquecer que eu amei você!

Hoje eu sei que tudo acabou!

E às vezes me prendo na solidão.

Mas eu sei que tudo isto é em vão.

Não quero viver esta paixão.

Vale tudo, vale tudo!

Mas tudo foi uma ilusão.

Vale tudo, só não vale esquecer!

Vale tudo, só não vale esquecer!

Vale tudo, só não vale esquecer!

Só não vale esquecer que eu amei você.

Estação: Amor Transcendental 

O amor verdadeiro nunca chega ao fim!

Ele se renova...

Reinventa...

Transvê...

Multiplica...

Sobrepondo o ser e transcendendo para a alma.
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Consciência Crística (Reflexão) 

O verdadeiro amor é uma centelha que promove a vida transcendental.

Faça do amor o combustível existencial.

Ninguém morrer de verdade; despertemos para a concreta realidade, coberta pelo o véu da bestialização 
humana.

Tudo que vivemos é fundamental para o progresso dos nossos dons.

A consciência crística, reluz dentro de nós.

Os sentimentos não podem nos sucumbir, estamos no controle do nosso ser.

Existe dentro de nós um poder criativo que sobrepõe à mente humana.

Podemos romper com a mente humana, homogeneizando com a consciência cósmica.

Estação: Amor Auxílio 

Coisa linda parece que conhecemos há mais tempo!

Coisa de alma...

Coisa de outras vidas...

De outros momentos...

Algo intenso,

Humano,

Divino,

Um prazer que me faz novo a cada encontro nosso.

É uma honra poder encontrar alguém tão iluminado.

Universo, obrigado!

Estação: Amor Esperança 

Em uma tarde chuvosa, os pássaros cantavam.

O pensamento distante, um bocejar constante.

Na mesa da sala o meu telefone em silêncio.

Andando descontraído pela vasta casa, ouço o vibrar daquele aparelho que há tempo se mantinha mórbido.

No visor do mesmo, o nome da criatura amada...

Meu coração vibrava de tanta emoção.

Quantas sensações...

A sua voz do outro lado da linha, adentrava a minha alma.
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O meu corpo ficou em transe. 

Ela simplesmente me fascina.

Quanto amor, quanta emoção...

Este amor restaurou o meu viver.

Um amor inspirado pelos anjos.

Estação: O Amor Personificado 

Fico extasiado ao constatar os milagres de Jesus. 

Em lágrimas estou diante desta criatura boníssima. 

A sua existência entre nós foi um verdadeiro milagre. 

O seu amor transcende o egoísmo que impera na atmosfera terrestre. 

Sua essência promove curas por onde passa. 

Jesus, a personificação do amor incondicional. 

O mestre da arte de amar. 

O modelo guia da humanidade. 

Suas sábias palavras adentram a nossa alma. 

O seu olhar purifica o nosso ser. 

Suas parábolas nos direcionam para o caminho da verdade e da vida. 

Ao teu lado sobrepomos às aflições, as dores, os medos e a própria morte.

Jesus, o exemplar raro da raça humana. 

O professor da arte de amar sem perguntar até quando. 

O orador que pronuncia a verdade sem corromper os assuntos. 

O mensageiro atemporal da boa nova. 

A estrela maior na escala evolutiva. 

O mestre dos mestres. 

O governador de mundos. 

O mentor espiritual do planeta Terra. 

O caminho que nos leva ao criador «OM». 

O Cristo, Mestre, Profeta, Messias, Cordeiro de Deus, Rei dos Judeus, Salvador, Isa, Isa ibn Maryam, JHVH, 
HVH, Jeshua Hamashia, Yeshu ha Notzri, Javé, JSH, IHSUS, IXOYE, Jesus Hominibus Salvatoren...

O Homem que provou que podemos ser perfeitos.
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Queria Estar Lá (Pedido de Perdão) 

Defender o mestre.

Abraçá-lo, cobrindo as chagas e suas dores com muito afago.

Estendendo a mão para auxiliá-lo.

Ajudando para que não tropeçasse nas pedras.

Oferecendo-lhe água.

Carregando a sua cruz.

Morrendo pelo cristo.

Sentindo as suas dores, resignando a compaixão dos homens.

Dando clarividência a justiça tola.

Transcendendo o amor.

Perdoando como ele perdoou os seus algozes.

Perdoa-me mestre.

  

Estação: O Amor “OM”

Deus é uma essência sem princípio e fim. 

O amor supremo, coberto por cortinas invisíveis. 

A nossa patológica ignorância não permite que possamos compreender ou conhecer a figura divina que 
arquitetou o vasto cosmo. 

Jamais seremos capazes de conceber a Deus a sua real forma.

A sabedoria e a inteligência são os mais simples atributos que compõem a substância que rege aquele que é à 
base de todas as coisas. 

Deus nunca será conhecido de fato. Sua beleza é capaz de nos cegar. Sua luz misericordiosa nos levaria à 
morte.

O nosso nível evolutivo é infinitamente inferior, para que possamos suportar o seu brilho. 

A magnificência de Deus alimenta o universo. 

Seu esplendor é milhões de vezes superior ao sol. 

A centelha de Deus está presente em nós, mas infelizmente ainda não interpretamos essa máxima.

A cada dia estamos mais longe do reino de Deus. 

O coma mental que vivemos nos priva da clarividência suprema. 

Assim vivemos o eterno sono bestializador. 

Precisamos promover viagens interiores, encontrando com Deus que habita o nosso coração. Nascemos uma 
folha em branco e morremos em uma vastidão de contextos.

Deus é a força OM que nos mantém vivos!
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Estação: Amor Herança 

Somos herdeiros do amanhã, procuremos viver as conjunturas, amando sem indagar até quando.

O amor é uma essência sem configuração.

Desvendar o universo amor é o que necessita a humanidade.

O amor acima dos paradoxos.

Além da vida.

Além dos julgamentos.

O amor é uma constante que compreende uma totalidade plena e clarividente.

O amor é uma centelha que transcende a criatura.

Tudo na vida tem o seu tempo.

A vida é feita de encontros e reencontros.

Evoluir é compreender o mundo e suas mutações.

Abriguemos o amor!

Um amor universal e incondicional.

Um amor além do físico, além da frivolidade da vida material.

Pensemos nas inúmeras mudanças que precisamos para evoluir.

Ouçamos o chamado que navega na nossa concepção mental.

Carecemos do despertar, permanecemos encarcerados no aqui e no agora.

Adiantemos, domestiquemos o tempo de prolixa duração.

Exilemos as fronteiras da exterioridade física.

Compartilhemos as estações, experienciando percepções.

Confraternizando com os irmãos, afinizados pelo amor.

Indivíduos que se ascendem na mesma frequência espiritual.

Que vivem a esparzir a arte de amar.

“Edelweiss” (Reminiscências) 

Um contexto de profunda paz.

As flores desabrochavam.

A vida sorria.

Meu irmão cantava “Edelweiss”.

A canção adentrava a nossa alma.

Uma harmonia se instituía.

As palavras não seriam capazes de descrever, o fluxo de energias positivas.
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Estação: Amor Proclamado 

O amor explícito no olhar.

O amor em uma pintura linda.

O amor do poeta que se ama.

Eu amo quem me ama.

Quem me ama deve ser amado.

Eu amo quem demonstra amor por mim.

Amarei também quem me odiar.

Amarei todos! 

O amor é uma centelha eterna.

Ame as pessoas. 

Eu te amo!

Estação: Amor Unificador

O amor é bom.

O amor é mágico.

O amor é uma consciência.

O amor é um estado de espírito

O amor é libertador.

O amor é unificador.

Amor é essência de tudo.

Estação: Amor Cósmico 

Além de uma resenha, um contexto de amor.

Amor infindável.

Amor plenamente amor.

Amor pelos filhos.

Amor pelo outro.

Amor pela família.

Amor simplesmente amor.

Cartas de amor.

Poema cheio de amor.

Palavras de amor.

Canções de amor.
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Amor vasto amor.

Amor por Deus.

Amor pelo desconhecido.

Amor pelo universo.

Estação: O Amor Além do Aqui 

Amor pela natureza.

Amor supremo amor.

Amor além do mundo material.

Amor pela vida.

Amor pelo inimigo.

Amor além do ódio.

Amor surreal.

Amor fraternal.

Amor angelical.

Amor amoroso amor.

Amor além do ser.

Amor plasmado na alma.

Amor universal.

Amor universo amor.

Estação: O Amor Que Vence a Morte 

Deixemos o narcisismo, eliminemos a egolatria.

Coloquemos um ponto final no gene egoísta.

Busquemos a felicidade.

Cultivemos ideias positivas.

Plantemos flores. 

Pratiquemos a solidariedade, a gentileza, a empatia, a alegria, a boa nova.

Pensemos na humanidade com sabedoria, deixando lições de bondade.

Façamos dos bons os sobreviventes do tsunami Eu, que inospitamente difunde a desarmonia mundial.

Acreditemos na raça humana, apostemos todas as fichas necessárias.

Coloquemo-nos de forma consciente no lugar do outro, compartilhando da dor, da alegria, da paz, do medo, 
da vida e da morte.

É chegada a hora, precisamos romper com o etnocentrismo, desenvolvendo uma “única cultura”; a cultura do 
amor. 

Ampliemos a nossa audição, a nossa visão; admiremos a beleza que nos circunda.
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Busquemos através da arte, da literatura; a evolução do ser, da moral, do intelecto.

Lutemos em prol de um mundo melhor.

Procuremos fazer a diferença. 

Unidos podemos vencer o sistema. 

Tenhamos compaixão daqueles que sofrem.

Ressuscitemos os vários adágios de um planeta melhor.

Proclamemos a arte de fazer o bem sem perguntar até quando.

Conectemos espiritualmente com o universo.

Utilizemos a telepatia, a espiritualidade para difundir fluídos positivos.

Naturalmente façamos deste planeta um ambiente habitado por seres altruísta. 

Reeduquemos as nossas ações, atitudes e decisões perante a complexidade existencial.

Valorizemos as pequenas coisas, pois são nelas que encontramos grandes lições.

O equilíbrio do universo é o resultado dos nossos ecos.

 

O Tempo Traduz

Sou uma simples caneta, esquecida na amplitude dos contextos.

O sangue azul que corre nas minhas entranhas, não vale nada! 

Sou uma estrutura estática, inanimada, irreal.

Não sei nada da materialidade; mesmo sendo parte efêmera da matéria.

O cosmo me conduz rumo ao infinito.

O tempo traduz a minha essência ao longo dos séculos.

Entre dedos calejados, o início da vida.

Por múltiplas mãos, a tradução da minha existência.

Uma complexidade além do essencial.

Um destino selado por incontáveis mentes.

Sem a inspiração da racionalidade, nada posso reflexionar.

Os ecos expandem-se entres linhas.

As sensações dilaceram as folhas.

E os contextos extravasam a eternidade.

Que possamos cultivar o silêncio interior, a busca da iluminação, aderindo as lutas pela paz. Focando a 
renúncia, a serenidade, o perdão, o amor, o respeito como práticas do nosso dia a dia. O planeta clama por 
mais sensibilidade, paciência, amor. O mundo necessita de mais alma.
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Astrolabio

Márcia Batista Ramos

Lecciones de bordado

Márcia Batista Ramos

Con la mirada pegada al paño muy blanco, ella empezó a hablar: -Pespunte es un 
punto fácil. Se realiza de derecha a izquierda, como un columpio que va y viene. 
Después, clavamos la aguja en el tejido, como la mentira que perfora con fuerza y 
rapidez la dignidad ajena. Perforamos y hacemos la aguja salir cinco o seis hilos 
más adelante, y ella vuelve a entrar cinco o seis hilos atrás y sale cinco o seis por 
delante. Con la experticia de aquellos que logran seguir tranquilos cada día, en este 
vivir de destrozos que nos toca en el siglo.

Punto de tallo se hace en un único movimiento (como el hacha del verdugo). 
Introduciendo la aguja en el tejido, atrapando cuatro a cinco hilos del mismo para 
salir horizontalmente al final de la puntada anterior. No tiene misterio, es como el 
sol que relumbra al medio día, mismo cuando nadie lo ve. 

Punto lanzado se traza de izquierda a derecha. Insertando la aguja de forma oblicua, 
de arriba a abajo, de manera que los puntos convergen en el centro. Es tan simples. 
No hay instrucciones para amanecer.

Punto de cadeneta este punto va de derecha a izquierda o de arriba a abajo, cada uno 
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sabe a dónde se dirige.  Clavando la aguja horizontalmente en el tejido y haciéndola 
salir seis o siete hilos más adelante, sujetando el hilo de la parte superior del trabajo 
con el dedo pulgar para no nos perdemos de nosotros mismos y procurar, sin saber 
dónde, por nuestra alma. 

Punto de mosca se ejecuta como el punto lanzado, dos puntadas que convergen en 
el centro, y una más pequeña remata las anteriores. Es delicado, como todo lo bello 
que surge sin esfuerzo.

Punto de espiga o punto de mosca vertical, alargando la argolla que remata el 
punto de mosca, vamos enlazando unos puntos con otros. Es como la naturaleza 
que revela su belleza como si fuera un milagro.

Punto de margarita formado por puntos de cadeneta sueltos, sujetos por una 
puntada en la cabeza de la anilla. Se realiza con dos movimientos en el sentido 
contrario a las agujas del reloj. Se clava la aguja en el centro inferior del pétalo y, 
realizando una argolla, se sujeta con una puntada pequeña, descendiendo luego la 
aguja hasta donde comienza el pétalo siguiente. Porque siempre se empieza otra 
vez, sin esperar que nadie nos abra la puerta.

Punto de margarita seguido o pluma de cadeneta, consiste en alargar el hilo de 
unión entre una argolla y la siguiente.  Es algo así como nuestra vida, vivida entre 
la luz y la sombra. Debemos saber escoger y dejar ir la luz o la sombra, escoger lo 
que más nos convenga.

Punto de nudo se da una vuelta con el hilo sobre la aguja, arrollando el hilo de 
abajo a arriba alrededor de la aguja, e introduciendo la aguja en la tela junto al 
punto de salida anterior. Para nudos dobles o triples se dan dos o tres vueltas de 
hilo entorno a la aguja. -Dijo con la voz suave y ronca, mientras sus manos hábiles, 
con dedos muy delicados, como los de una pianista, armaban un dibujo en el lienzo 
blanco. De repente levantó la mirada y muy solemne concluyó: -La sinceridad 
es fosforescente, resplandece mejor cuando todo se oscurece. La hebra hay que 
tratarla con cuidado para que no se enmarañe, como todo en la vida. 
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Casinha de 
Sapê

Rosa Regis

DONA ONÇA PINTADINHA
e Sua Sabedoria

 
 

Era uma vez uma onça
Que morava na floresta
Uma onça muito alegre
Que sempre fazia festa.

 
E cada festa durava

Dois três dias sem parar
Onde a bicharada ia
Para comer e dançar
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Brincavam se divertiam
Sem qualquer preocupação

Até caírem cansados
Esparramados no chão.

 
Na floresta tinha tudo

De que os bichos precisavam!
Com a alimentação e água
Jamais se preocupavam.

 
Mas um dia, logo cedo,
Todos ainda dormindo,

Dona Onça, que era esperta,
Viu, no mato, algo bulindo.

 
Levantou-se, devagar,
Procurando descobrir

Que bicho estranho era aquele
Fazendo o mato bulir.

 
Era um bicho diferente
De todos que conhecia:
Andava sobre dois pés!
Bem alto lhe parecia.

 
Um objeto nas mãos

Apontando em pontaria.
Dona Onça percebeu
O perigo que corria.

 
Pensou logo nos filhotes

Que inda mal sabiam andar
E que aquele ser maldoso

Poderia lhes matar.
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Também lembrou dos amigos
Companheiros da floresta

Alegres e divertidos
Sempre, sempre a fazer festa.

 
De repente, um som de tiro!

O desespero aumentou.
O tiro significa

Que um bicho o homem matou.
Ouve um estalido seco...

É o som do mato queimando!
A bicharada correndo,

Bichinhos novos “chorando”.
 

Dona onça pensa um pouco,
Tenta a cabeça esfriar,

Convoca os bichos mais calmos
Para estratégias criar.

 
Criou um grupo de frente
Para espantar os humanos
Outro pra apagar o fogo.

E assim vivem há muitos anos.
Seria bom que assim fosse!
Que os animais e a floresta

Pudessem se defender!
No entanto, que lhes resta?

 
Pois o ser humano, em si,
Em sendo filho de Deus

Como os animais, deviam
Respeitar os “irmãos” seus.
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Humanos e animais
São criaturas criadas

Por Deus Pai Onipotente!
E devem ser respeitadas.

 
A floresta é Bem Divino
Que o Senhor nos doou

A nós e a todos os bichos
Quando este mundo criou.

 
Dona Onça finaliza

Sem a Natureza, o homem,
Que é natureza também,
Finalizará junto com ela!
E não restará ninguém.

 
 

Natal/RN - 2021
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RELÓGIO DE 
PAREDE

Rosângela Trajano

Do livro “O ser e o não-ser do Mangue” de minha autoria

MEMÓRIA I

O dia em que conheci o mangue foi o mais belo de todos, pois ali tornei-me princesa. O meu 
tio colocou-me na canoa e fomos desbravando o mangue. Eu, com os olhos curiosos, queria 
saber de tudo daquele lugar encantador. Pela primeira vez vi um caranguejo e gritei “olha, 
tio! Pega ele pra mim.” Meu tio sorriu da minha ingenuidade e eu fui dormir naquela noite 
sonhando com aquele caranguejo que mais tarde mataria todas as minhas fomes: de conhe-
cimento, de poesia, do antropoceno e a física, pois a minha barriguinha fazia uns barulhos 

estranhos e eu aos sete anos sentia vontade de comer qualquer coisa para acabar com aqueles 
barulhos. No mangue a gente encontra comida para alimentar a alma e o corpo, mas é preciso 
tirar dele apenas o suficiente para a sua fome ou você o deixará fraco e sem forças para brin-
car de personagem em lenda de catador de caranguejos que nunca envelhece ao passar dos 

séculos.
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MEMÓRIA II

No dia do meu aniversário de oito anos não teve festa. Não teve bolo. O meu tio trouxe para 
mim um caranguejo de presente. Eu fiquei muito feliz! Agora tinha um pedaço do mangue 

em casa. Todas as noites eu sonhava com aquele lugar cheio de lama, plantas com raízes 
amostradas, cheio de bichinhos esquisitos e muitos peixinhos. Eu ia dormir ansiosa pelo do-
mingo. Sim! Contava os dias. Quantos dias faltam para eu ir passear no mangue com o titio, 
mamãe? E ficava toda feliz quando na sua mão apareciam apenas dois dedos. Eu dava banho 
no meu caranguejo de mangueira e colocava cascas de abacaxi para ele comer. A sua casa era 

uma bacia de plástico bem grande onde a mamãe lavava a nossa roupinha.

MEMÓRIA III

Chegou o dia de receber a visita da minha bisavó. Toda feliz fui mostrar meu caranguejo para 
ela que logo mandou eu devolvê-lo ao mangue. Não entendi nada. A minha bisavó falava em 
equilíbrio do ecossistema, habitat, cuidados e mais mais. Fiquei com o coração apertado ao 
ouvi-la reclamar do caranguejo preso. Então, peguei o bichinho como o meu tio me ensinou 
coloquei numa lata e corri, sozinha, para o mangue. Era final de tarde e o sol viu tudo o que 

eu fiz. Soltei o meu caranguejo que logo subiu na raiz de uma planta. Sorri sem saber o moti-
vo. Meu bichinho estava livre, talvez. Voltei para casa e vi a minha bisavó cochilando no velho 

tamborete. A voz dos mais velhos é pedra que chora em noite de aves cantadoras.



 

 REVISTA BARBANTE - 67

Cartas
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À moda antiga (31)

 
 
     Remetente: Mdc santos

     Destinatária: Morena Linda

 
...E assim, saudosamente, sem saber qual é a razão, dou início a mais uma carta endereçada 
a você por quem guardo imenso carinho e amor também. Ao longo desses dias ando com 
muitas tarefas para realizar. Você acredita que apesar dos afazeres ainda penso em ti com 
zelo indescritível?  São esses pensamentos que me trazem paz e esperança, deixando meus 
dias serenos e iluminados. Espero que sinta em todas as palavras todo calor nelas contidas. 
Viajando nas minhas emoções, sentimento mais profundo, por todo o trajeto, estou contigo em 
mim. Meu coração acelera, dos meus olhos lágrimas descem, num estado emocional diferente, 
numa amplitude tridimensional. Amo estar, ser e viver nesse mar repleto de emoções.  Continue 
a caminhar comigo por entre flores, cores e altitudes diversas.  Gosto de amar-te sem pressa 
de chegar.  Pois só assim desfrutamos todo o prazer inusitado o qual acontece unicamente 
conosco. E tem mais:  Sonhar contigo é o melhor que há.  Será que sou mesmo antiquado, fora 
de moda? Qual nada.  Sou apaixonado, simples assim.

 
E quando tua alma

Convidou-me a compor

Sob a luz do luar

Calmamente respirei!

 
 
Pude ver meus versos

nos teus deitando

e, nossos corações,

numa perfeita junção

. . . N a v e g a n d o . 
 
[No Paraíso...]

[Todas as vezes...]

[Quando a Alma diz sim...]
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Permanecemos nós...

Entre risos e sorrisos!

 [Quando a música toca...]

[Meu nome é AMOR!]

 
        [VOCÊ...]

É e sempre será

[Meu pedacinho do Céu na Terra...]

 Que seja eu repetitivo conservando nosso real valor!

  Mdc santos 
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Contos
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Carlo Montanari  

A história de Tina, verdadeira como ela foi                                                                  

    Eu acabara de me aposentar, mas continuamos residindo no acampamento da Usina Hidrelétrica onde 
trabalhei por quase trinta anos. Tinha o hábito de fazer corridas com uns amigos pelo menos três vezes por 
semana. Continuei sozinho esta prática esportiva, mas caminhando pela manhã e correndo à tardinha, pelo 
menos uns seis quilômetros diários, sim diários. Em uma destas corridas fui seguido por uma cachorrinha da 
raça americana. Tentei afasta-la de mim, não deixando que me seguisse, mas foi em vão. Não me largou, indo 
comigo até a minha casa. Eu sempre tomava uns dois livros de água, sentado à sombra de uma arvora em meu 
jardim. Naquele dia dividi com ela e minha esposa trouxe um pedaço de pão para ela se alimentar, o que o fez, 
olhando para nós como que agradecendo. Naquela noite ainda saí ao jardim para ver se havia ido embora, mas 
não, ficara a noite toda deitada no tapete do lado de fora da porta de entrada.

    No dia seguinte levantei-me mais cedo e fui caminhar fazendo o caminho inverso até o local onde ela 
começou a me acompanhar, na esperança de que alguma criança pudesse chama-la pelo nome e ficaria tudo 
como deveria ser. Mas nada disto aconteceu, ninguém ao menos a notou, quando eu corria ela apressava os 
passos também e diminuía, quando eu apenas caminhava...

    Voltou comigo para minha casa e não saiu mais. Coloquei nela o nome de Tina.

    Resolvemos nos mudar para a cidade de Passos e ela foi conosco, já que ninguém a reclamou. Havia sido 
abandonada a sua própria sorte... mas ganhou um lar. Vigiava a nossa casa como um treinado cão de guarda. 
Mas como na cidade ficaria muito difícil realizarmos nossas corridas, fomos para um rancho onde íamos com 
os filhos quando ainda moravam conosco. Tínhamos adquirido um pedaço de terra às margens do rio Grande, 
perto de Ponte Alta, terra natal de minha esposa. Voltamos a fazer as nossas caminhadas e corridas, agora com 
mais uma participante, minha esposa. Ao ar livre do campo, fomos ficando cada vez mais dependentes uns 
dos outros. Quando desanimávamos, Tina dava sinais de que queria fazer os exercícios. Foram anos assim ...

    Certa vez, uma gatinha que tínhamos, e que Tina adorava brincar com ela, teve cinco filhotinhos e foram 
adotados pela nossa cachorra de estimação. Lambia os gatinhos como se fosse mãe deles. Vigiava os arredores 
de nossa morada no campo com uma disciplina incrível, dando sinais de tudo o que lhe parecesse estranho. 
Ã noite, guardava sempre a porta da frente da casa. Quando acordávamos, lá estava ela a balançar o rabinho 
cortado por alguém ignorantemente e enfiava a cabeça por baixo de nossas mãos para receber afagos. Era 
religiosamente assim...

    Aconteceu o previsto, Tina emprenhou de um cão, também da raça dela, e teve oito cãezinhos, uns muito 
parecidos com ela e um era mais escuro como o pai, com manchas brancas da mãe. Foi adotado por nós e os 
outros por amigos, vizinhos de outros sítios e dois deles foram pedidos por um menino que os escolhera a 
dedo. E quis exatamente o que havíamos escolhido para ser companheiro da mãe. Mas sabe como é criança, 
nunca podemos decepciona-los e deixamos que o levasse. Seu nome era Thor, mas o menino trocou o nome 
dele.

- Juliano, mas dois de uma vez só? Você já tem quantos em sua casa?
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- Mais dois, disse com uma cara de que adorava animais.

- Como fará para alimentar todos?

- Dou um jeito. Respondeu.

- Olha, mas se os abandonar pelas ruas, vamos buscar de volta, combinado?

    Juliano, como prevíamos, não deu conta de ficar com todos eles e teve que dar um para um sitiante, por 
coincidência vizinho nosso, e o cão mudou de nome novamente, passando a se chamar Duque. Quando Duque 
me viu, passados muitos meses, me reconheceu e, até hoje quando me vê faz o mesmo gesto de sua mãe Tina, 
enfiando a cabeça em minhas mãos para ganhar um carinho. Incrível como não esquecem seus antigos donos, 
mesmo que tenha sido por pouco tempo.

    Tina ficou com a gente, nos protegendo, caminhando e correndo conosco por muitos anos, cuidou da gatinha 
Téia e de todas as crias que ela teve, sempre com muito carinho como se fosse mãe deles, nos deu muitas alegrias 
até que um dia, começou a ficar triste, não comia nem a ração que adorava, e foi emagrecendo rapidamente 
e a levamos ao Veterinário. Exames foram feitos e, pelos sintomas, este já diagnosticou: Parmovirose, uma 
doença no sangue.

    Ainda a levamos para o sítio na esperança de que o médico pudesse estar enganado. Ficamos muito tristes 
e eu ficava sempre perto dela lhe fazendo beber água e tentando que comece algo para se recuperar. Não 
queria perder aquela minha amiga e companheira que me adotou para sempre. Sentado perto dela eu revivia 
os momentos de pura alegria, amizade e doação que ela a mim proporcionava. Onde eu ia ela sempre me 
acompanhava, quer seja para ver uma vaca que acabara de dar cria, para nadar no lago de Peixotos e ela 
era a primeira a entrar na água como que a me incentivar... Tina se tornara a minha melhor amiga, sempre 
inseparáveis, mesmo quando eu saia de moto para ir a algum lugar mais longe ela queria acompanhar. Quando 
podia eu permitia, mas quando era mais distante era só falar, dar um comando que obedecia:

    - Tina, agora não. Fica com a mãe, me referindo a minha esposa que a adorava e também lhe dava muita 
atenção e carinho. 

    Ela era como um membro da família, como um filho, já que os nossos haviam se mudado para o exterior 
a construir o seu próprio futuro, o filho para os Estados Unidos da América e a filha para a Dinamarca, na 
Europa.

    E ela, nossa companheira definhava a cada dia, até que a secretária do médico veterinário nos telefona 
dizendo que ele queria falar conosco e aí veio a confirmação: era mesmo aquela terrível doença, que somente 
por um milagre teria a cura que sonhávamos para nossa querida Tina.  A tristeza tomou conta de mim e de 
minha esposa e também da família do Compadre Quim, que adotara o cãozinho, agora de nome Duque, filho 
de nossa amiga inseparável.

    Agora seria impossível evitarmos esta separação...

    Não queríamos que ela ficasse sofrendo, o doutor disse que aquela dor que Tina sofria somente se aliviaria 
com a sua “passagem para o mundo dos animaizinhos espíritos”, e nos foi sugerido pelo Veterinário:

    - Temos como aliviar essa dor dela, se aprovarem.

    Nunca mais ela nos acompanhou, nunca mais foi aquela amiga fiel, nunca mais a vimos... 

    Mas temos a certeza de que habita um bom lugar... talvez até já tenha renascido alegre, companheira e fiel...!
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BOLO ESPERA MARIDO

Dolce Vita

 
Ao folhear os antigos cadernos de sua avó, encontrou a receita do bolo 
“Espera Marido”.  Uma nota de rodapé, na página amarelada, trazia a 
marca do senso de humor da melhor confeiteira da família. A observação 
a lápis recomendava: “se ele demorar muito a chegar, sirva embolorado”.
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O jardim de dona Beatriz

Um rangido no chão de madeira, portas velhas que batiam sem circulação dos ventos, e passos 
ligeiros no sótão. De repente, a casa ganhou vida, parecia uma anciã reclamando das dores do 
corpo, gemendo e chorando. Dona Beatriz acordou assustada. Pensou que estivesse sonhando. 
E os barulhos continuavam; em pânico, começou a gritar:

- Caroline, Thiago, Yasmin, Adriano !!!!!! Vocês estão aqui?  

E o silêncio imperou por uns instantes. A janela abriu lentamente, uma onda de ar gelado entrou 
pela casa, e um vento uivou muito forte. Nesse instante, dona Beatriz, começou a tremer; já 
com 87 anos, mal de Parkinson, vistas turvas e corpo frágil. Pegou o terço na cabeceira da 
cama e orou em voz alta.

- Ave Maria... Socorro!!! Pelo amor de Deus, deixe-me em paz! Saia daqui!

A sombra veio em sua direção, começou a crescer, e os olhos eram vermelhos; estavam em 
chamas. A pobre e delicada senhora fez xixi nas calças, de tanto pavor. Desmaiou, e quando 
recobrou a consciência estava em um jardim, e pela beleza das flores, era primavera. Pássaros 
cantando, borboletas voando, beija-flor namorando as rosas, joaninhas felizes, e um sol 
iluminado.

Tudo estava tão perfeito. Respirou com certo alívio, e esqueceu o pesadelo que acabara de ter. 
Pensou em aproveitar o momento, e nem quis saber de como veio parar ali. Agradeceu. Dona 
Juca, a vizinha da casa 580, estava dando entrevista para um jornal local, chorando e sem 
entender o que de fato aconteceu, falou:

- Acordei com a casa de dona Bia em chamas, não pude fazer nada. Ela dormia com uma vela 
acesa, e tinha medo da escuridão.

Jaciara Santos Souza Dias

Salvador/BA.
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INVISÍVEL PRESENÇA

Deitado num dos bancos da Maternidade Escola, Antenor aguardava notícias da sua 
esposa Malu, que dera entrada naquela manhã em trabalho de parto. O sofrimento 
se estendeu por todo o dia e essa jornada parecia não ter fim. A vigília parecia 
interminável. Já passava da meia noite e o medo começava a tomar forma. Lembra, 
então, das palavras da sua avó: — Menino, meia noite é a hora das almas. Evita 
sair de casa nesse horário, elas estão à procura de companhia. Um arrepio percorre 
sua espinha! De repente, um rapaz, vestido de branco se aproximou de Antenor 
e perguntou se ele estava aguardando notícias da moça do Quarto dos Lírios. 
Ele, prontamente, se levantou e balançou afirmativamente a cabeça. O rapaz de 
azul, que se apresentou como o Dr. Luís Antônio pede que o acompanhe. Antenor 
apreensivo entrou juntamente com ele no corredor da Ala Lilás. O caminho parecia 
não ter fim. Depois de quase um século de tensão, chegam ao quarto onde sua 
esposa estava. O que presencia não é nada animador. A equipe médica está toda 
focada na Malu se esforçando para salvar sua vida. Durante o trabalho de parto, 
ela teve uma parada cardíaca e a luta para que ela reagisse e voltasse à vida estava 
sendo intensa. Antenor arregalou os olhos e ao se voltar para falar com o Dr. Luís 
Antônio, percebeu que estava só. Procurou por ele pelo quarto e não o encontrou. 
Aproximou-se um pouco mais… De repente sentiu o frio da morte passar por ele. 
Tentou gritar... sua voz não saia. O pavor crescia no seu peito, uma dor descomunal 
tomou conta de seu ser. Sentiu que se debatia e não conseguia chamar a atenção 
de ninguém, precisava de ajuda! Estava se sentindo invisível para aquelas pessoas. 
Todos estavam ocupados demais. Algum tempo depois, sentiu alguém tocar nele e 
pedir ajuda. Olhou para cima e percebeu que estava caído. E o pior... seu corpo já 
não mais lhe pertencia.

Luciene Avanzini
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Coisas de Criança
Rita no auge dos seus três anos de idade, chega para o seu pai, perguntando,

-Pai, pai o que é chave de boca?

Ele pensou se dissesse a ela que era para apertar porca iria querer saber o que é porca então 
disse

-É para apertar parafuso.

Por ela já saber o que era parafuso. Ritinha parou, pensou tornou a perguntar,

-O que é serrote?

Pensou novamente para responder de forma que ela entendesse dizendo,

-Filhinha é para cortar madeira de forma que não fique torta.

Só que ela não parou aí,

-O que é martelo? O pai pensou essa é fácil porque ela já me viu com o martelo disse,

-É para pregar prego nas coisas.

Ritinha parou, pensou, dizendo

- Pai quero ser martelo.

Seu pai levou um susto, perguntou até meio gaguejando.

-Para que você quer ser martelo?

-Colocou a mãozinha no rosto como se tivesse pensando, respondeu toda sorridente.

-Para pregar as coisas,

Saiu toda feliz para ir andar no seu triciclo. Deixando seu pai de boca aberta com sua 
resposta.

Lucimar Alves
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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.

Orquídea

Quando a conheceu, Floriano sentiu uma atração imensa por ela. Orquídea era a dona da 
nova loja de flores Orquídea Selvagem, que ficava bem na esquina, perto da praça principal 
da pequena cidade onde morava. Ele estava indo trabalhar e entrara na loja para comprar um 
jarrinho de violetas para a sua secretária que fazia aniversário, mas quando viu a proprietária, 
recém-chegada na cidade, apaixonou-se de imediato. Apresentaram-se, conversaram um pouco 
e, antes de sair com o jarrinho, ele lhe disse que voltaria depois para comprar uma orquídea, 
e saiu apressado para pegar seu ônibus. Ao chegar no escritório, entregou o presente à Dona 
Violeta, deu-lhe os parabéns e trancou-se em seu escritório. Tinha muito trabalho a fazer. 
Tentou redigir uma das petições que estavam sobre a mesa, mas sua atenção estava fixada 
na lembrança das mãos lindas de Orquídea (Que nome... era a própria flor!). Ainda podia 
sentir o perfume de seus longos cabelos acobreados, e a força de seu olhar sedutor... como 
poderia esquecê-la? No dia seguinte, ele foi à loja, antes de pegar seu ônibus. Tinha pesquisado 
um pouco sobre orquídeas e começou a conversar sobre elas, com a dona da loja, usando as 
informações que tinha obtido no Google. Saiu mais cedo do escritório, no outro dia, e foi lá na 
loja comprar uma orchidea phalaenopsis da cor magenta, conhecida também como orquídea 
borboleta, e colocou-a perto da janela, em seu quarto, onde havia luz suficiente, mas não batia 
o sol direto. À noite olhava sua orquídea e sonhava acordado com ela, a Orquídea de carne e 
osso. Aquela flor o intrigava... olhava-a com luxúria, pois ela lhe lembrava o sexo feminino, 
macio e entumecido que Orquídea deveria ter e lhe ofereceria um dia, com certeza... aquele 
era seu sonho recorrente. No sábado foi à loja, quase na hora em que as portas estavam se 
fechando, e convidou Orquídea para almoçar num pequeno e acolhedor restaurante, ali perto. 
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Conversaram sobre orquídeas e sobre muitos outros assuntos durante horas. Quando ele a 
levou em casa, sentindo-se mais confiante, pois via que ela retribuía sua atenção, entregou-lhe 
um poema que tinha rascunhado, na noite anterior, pensando nela, mas pediu-lhe que só o lesse 
quando fosse se deitar.  Já na cama, Orquídea tirou o papel do envelope e leu os versos:

Minha orquídea na janela,

Leva-me aos braços da minha bela

Orquídea que tanto desejo,

Cuja flor eu tanto almejo...

Nela darei tantos beijos,

Quando me conceder o ensejo

De desfrutar de suas pétalas rosadas...

Oh! Linda e sensual mulher amada, 

Deixa-me ter tua flor... 

A ti prometo carinhos eternos,

E todo o meu amor. 

Quando acabou de ler o poema, achou, a princípio, que Floriano estava sendo muito ousado, 
mas depois pensou: somos adultos, não sou virgem, o que é que tem? Já estou separada há mais 
de dois anos, sem filhos, e meu ex só pensava em trabalho e farra. Tenho o direito de tentar 
ser feliz... depois, ele é tão gentil... e ficou excitada, relendo os versos de Floriano, tão lindos 
e provocantes... 

Saíram por alguns meses e acabaram indo morar juntos. Ela ensinou a ele tudo sobre orquídeas 
e eles fizeram um orquidário no enorme quintal da casa dele, onde passavam horas cuidando 
das delicadas flores que começaram a comercializar, não só na floricultura, mas também pela 
internet. Ele passou a advogar menos... estavam tendo bons ganhos com as flores. Durante o 
dia trabalhavam muito. À noite, quase sempre se entregavam a um sexo florido e voluptuoso, 
pois, ao manipular as orquídeas, Floriano não conseguia pensar em outra coisa, a não ser nas 
pétalas da vulva úmida e rosada de sua mulher que o aguardavam mais tarde, na cama. 

Num dia chuvoso, Orquídea disse que estava com um mal-estar estomacal e ficou na cama.   
Floriano teve que sair para fazer uns pagamentos e comprar mais mudas, mas ficou horrorizado 
ao chegar em casa, pois encontrou Orquídea caída no chão, sem vida... ela tivera um infarto 
fulminante. Dali em diante, ele viveu um luto que lhe tirava a vontade de viver, mas buscou 
no orquidário e nos negócios a força para continuar. Passaram-se três anos. Um dia ganhou de 
presente uma roseira e começou a se interessar por rosas, reparando que, tal qual as orquídeas, 
também elas tinham semelhança com a genitália feminina. Devotou, então, seu tempo às rosas 
e passou a cultivá-las, também, com entusiasmo. Numa tarde de março, quase na hora de 
fechar o estabelecimento, apareceu-lhe uma bela mulher loura que entrara para comprar flores 
para sua mãe, Dona Daisy. Queria margaridas, mas na falta destas, levou uma linda orquídea 



 

 REVISTA BARBANTE - 79

amarela. O encanto recíproco foi instantâneo e, quando se deram conta, já estavam morando 
juntos. Ela foi trabalhar com ele na floricultura, ajudando-o com o cultivo e a venda das flores. 
À noite, geralmente, faziam um amor perfumado e apaixonado. Floriano voltou a ser feliz. A 
loura chamava-se Rosa.

 Ouvindo Johnny Stimson - Flower (Tradução & Lyrics)

https://youtu.be/iCN8liNbcbI

O9/01/2022
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Tecnologias... e um Vestido Preto

Ela o conhecia bem. Não o sabia antes, mas conhecia cada detalhe da sua personalidade, 
especialmente as suas reações. Como quando lhe falava de amor, por exemplo. Aquele 
indefectível ar de poker face se fixava em seu rosto e ela já intuía que deveria mudar de assunto.

Entretanto, nem sempre havia sido assim. No começo as palavras de amor pairavam em cada 
encontro, as delicadezas eram infinitas. Flores e bombons faziam parte da rotina dos afagos. 
Era uma bonita história de amor, ela lembrava. Apesar de todos os carinhos, porém, ele era 
irredutível em suas opiniões. O que falava era o que valia, como, no jogo do bicho, vale o 
escrito.  Ela a tudo aceitava porque os momentos do amor eram intensos e quentes. A química 
era perfeita, lhe dizia. E ele se sentia um macho alfa feliz.

Mas o tempo, que exibe felicidades, também mostra realidades. E por acaso ela descobriu 
que não era ‘a única’ para ele. Ainda pior que isso foi saber que a técnica usada para as suas 
conquistas era a mesma. Flores e bombons também foram entregues a outras mãos... muitas 
delas. Assim era o começo de tudo... com todas. Ela, absolutamente, nunca foi ‘a única!

 

Aahh, a tecnologia que entrega e desmascara...! Foi como ela soube dos seus outros grandes 
amores. E de como ele mudava depois de um tempo com cada um desse novo amor.



 

 REVISTA BARBANTE - 81

Então numa noite ele chegou e ela estava pronta para sair. Ele apenas resmungou que não 
sairiam, que estava cansado e a fim de assistir a algum filme. Ela, perfeitamente maquiada, 
usando um lindo e sexy pretinho básico, não esboçou qualquer reação, e finalmente pode usar 
a sua versão poker face enquanto, já se dirigindo à porta, dizia: “OK. Ah! Não tem nada pronto 
para você comer. Pede um delivery, se estiver com fome. Também não esqueça de deixar a 
cópia da chave embaixo da porta quando acabar de ver o filme e... não volte mais, please”. 
Pausadamente e definitiva, finalizou: “Nunca... mais”.

Deu uma piscadela e saiu empoderada sobre seu saltinho fino, também preto. 

Marise Castro
07/02/2022
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A Noiva Da Rua Direita

Era o início do século XX numa cidade do interior.
Um médico chegou ali para trabalhar. Por questões pessoais teve que sair da capital, onde morava, e se instalar 
em outra cidade. E escolheu exatamente aquela cidade. Lá só tinha um médico idoso e ele viu a oportunidade 
de refazer sua carreira ali. Era quarentão e solteirão. Sozinho no mundo, ele não se apegava a nada nem a 
ninguém. Um tanto cético, ele não alimentava muitas crenças. Não frequentava  Igreja e dizia que acreditava 
em Deus a seu modo. No entanto era caridoso e desapegado. Jamais deixava de atender ou ajudar alguém que 
precisasse dele, mesmo que soubesse que não podiam lhe pagar. Era um tanto metódico e sério. Não tinha 
vícios. Dizia que seu vício era a leitura e os conhecimentos. 
Chegando na cidade, alugou uma casa por um preço bem módico na Rua Direita. Era comum que ruas de 
cidades pequenas não tivesse nome. Eram conhecidas por Rua Direita, Rua do Canto, Rua Torta e por aí vai.
Achou que tivera um golpe de sorte pois a casa tinha cômodos independentes onde poderia instalar também 
seu consultório. Pela aparência, a casa estava há bastante tempo desabitada.
Instalou-se numa pequena pensão da cidade enquanto fazia as reformas que a casa precisava. 
O primeiro profissional que foi trabalhar na reforma se mostrava assustado:
-O senhor tem certeza que quer morar nesta casa?
-E por que não? Esta casa caiu do céu pra mim. Vou poder morar e montar meu consultório aqui. Além de ter 
uma boa localização e o aluguel ser bastante razoável.
-Mas o senhor não tem medo?
-Medo de quê? 
-Bem, o senhor é quem sabe. Eu só trabalho aqui até às cinco horas da tarde. Neste lugar aqui eu não passo 
depois que anoitecer.
-Mas o lugar é perigoso? Esta cidade parece tão pacata. Não me parece violenta. Além do mais eu estou acos-
tumado na capital. 
-Não é bem isto.
-O que é então?
-É que dizem que nesta parte da rua costuma acontecer umas coisas estranhas.
-Que tipo de coisas estranhas?
-Dizem que é mal assombrada.
Ele deu uma gargalhada. 
Era comum nesta época casos e relatos de assombrações, fantasmas e afins. As pessoas juravam que várias 
casas eram mal assombradas e que assombrações e fantasmas apareciam na calada da noite. Quando havia 
algum relato deste tipo as pessoas ficavam apavoradas e evitavam o local ou a rua onde alguma pessoa dizia 
ter visto um ser do outro mundo.
-Isto não me assusta. Quem dera que todo o mal do mundo fosse assombração e fantasmas.
-Bem, o senhor é quem sabe.
Terminada a reforma ele se mudou para a casa e instalou seu consultório. Tipo ermitão, ele se virava sozinho 
no consultório e em casa. Fazia sua própria comida e mantinha a casa e o consultório em ordem e limpos.
Como era um excelente médico, logo fez seu nome e seu consultório ficava cheio. Como era metódico, gos-
tava de atender em seu consultório até mais tarde e tirar a manhã para organizar sua casa, cozinhar, cuidar do 
jardim e de sua horta. 
Logo, no entanto, percebeu que a maioria das pessoas não gostava de marcar consulta depois das sete da noite. 
Mas pensou que era questão de costume da cidade.
Muitas vezes depois que terminava o trabalho, ficava lendo na varanda e percebeu que a rua ficava completa-
mente deserta à noite.
Um dia ele foi chamado para uma consulta em domicílio. Foi atender uma senhora que estava passando mui-
to mal. Terminou suas consultas e se encaminhou para o atendimento. Realizou a consulta e ficou por lá um 
tempo conversando e esperando para ver se a senhora precisaria de mais algum procedimento. Quando saiu já 
passava das dez horas da noite. O dono da casa disse um pouco assustado:
-O senhor vai embora sozinho?
-Sim. Não é tão tarde assim e esta cidade me parece pacata.
-Mas o senhor não tem medo?
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-Medo de quê, exatamente?
-É que dizem que lá na Rua Direita, perto de onde o senhor mora costuma acontecer umas coisas estranhas.
-Coisas estranhas? Que tipo de coisas?
-Dizem que lá muitas vezes aparece assombração. 
Ele riu:
-Assombração? E isto existe?
-Dizem que sempre aparece por lá uma mulher vestida de noiva. Dizem também que esta mulher foi abando-
nada pelo noivo. Daí ficou louca e acabou desaparecendo. Ninguém sabe se morreu ou se só virou um fantas-
ma. E muitas vezes ela aparece por lá pois sua família morava por ali.
Ele riu:
-Bem, já moro lá há alguns meses e nunca vi nada. Isto não passa de crendice. Além do mais, diz o ditado que 
assombração sabe para quem aparece, não é? Boa noite (saiu rindo).
A noite estava agradável e ele foi caminhando vagarosamente. Parou na pracinha da cidade e ficou por ali um 
tempo. Depois rumou para casa.
Como ficou pensando naquela história, foi caminhando até o fim da rua. Quando já estava no final viu um vul-
to na sacada de um sobrado. Quando seus olhos se acostumaram com a escuridão e ele olhou novamente viu 
uma mulher vestida de noiva. Ele estremeceu. Nunca acreditara nestas coisas mas ali na sua frente estava uma 
mulher vestida de noiva, exatamente como o senhor tinha lhe dito. Ele não costumava sentir medo. Ficou ob-
servando a mulher. Ela estava distraída como se estivesse sonhando ou vivendo a cerimônia do casamento. Ele 
assobiou pra chamar a atenção dela. Foi como se ela não tivesse escutado. Ficou imóvel, olhando para o nada. 
Ele foi se aproximando mais. Tinha absoluta certeza que fantasmas não existem e que aquela era uma mulher 
de carne e osso. Já estava quase debaixo do sobrado e assobiou novamente. Ela não se mexeu. Então ele disse:
-Ei, moça.
Ela ficou imóvel. De repente ele ouviu um barulho atrás de si. Virou-se pra ver o que era. Não viu nada. Quan-
do voltou a olhar para o sobrado a mulher havia desaparecido.
Calmamente ele foi para casa. Estava intrigado. Não acreditava em fantasmas, sabia que não existiam. Por-
tanto teria que haver uma explicação para aquilo que assustava as pessoas e tornava aquele lugar evitado por 
todos durante a noite.
Nos próximos dias ele procurou informações sobre o sobrado e sobre quem morava lá. E todas as noites ia até 
lá procurando ver a mulher. Mas ela não voltou a aparecer. 
Procurou um professor mais velho que, segundo informações, sabia de toda a história da cidade:
-Bom dia, professor Macedo! Eu sou Thales, médico. Tenho um consultório na Rua Direita.
-Bom dia, Dr. Thales! É um prazer conhecê-lo. Como vê, tenho uma boa saúde. Ainda não fui lhe consultar.
-Que bom. O prazer é meu. Disseram que o senhor conhece toda a história da cidade. Eu estou precisando de 
algumas informações do senhor.
-Se eu puder ajudá-lo.
-Tem um sobrado no final da Rua Direita, parece abandonado. O senhor sabe de quem ele é?
-Os donos de lá já faleceram e ele está abandonado há bastante tempo. Eles tinham uma filha e depois criaram 
um menino que hoje já se casou e mora em uma casa numa rua bem próxima de  lá. Posso saber qual o inte-
resse pelo sobrado?
-Eles tinham uma filha? Ela morreu?
-Ninguém sabe. Ela ia se casar e foi abandonada pelo noivo já na Igreja. Ele não apareceu. Desde este dia ela 
se trancou em casa e ninguém mais soube dela. Os pais nunca quiseram falar no assunto. Alguns dizem que ela 
enlouqueceu, outros dizem que ela estava grávida e morreu no parto, outros dizem que ela suicidou-se. Mas 
ninguém sabe. O fato é que depois destes acontecimentos eles passaram a criar um menino que não se sabe se 
era neto deles ou um filho adotivo. 
-Há quanto tempo este fato ocorreu?
-Há mais de trinta anos. 
-E por que dizem que aquela região é mal assombrada?
-Muitas pessoas dizem que já viram uma mulher vestida de noiva pela rua ou no sobrado. Daí começou a fama 
que é o fantasma desta moça.
-O senhor já viu esta mulher?
-Não, eu nunca vi e também não acredito nestas bobagens.
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-Pois eu já vi a mulher vestida de noiva. Na sacada superior do sobrado.
-O senhor está brincando, não é?
-Não. Eu vi mesmo.
-Não imaginava que o senhor, um médico, acreditasse em assombração.
-E não acredito. Acho que é uma mulher de carne e osso. E como eu sou muito cético, quero investigar e 
provar que ela não é uma assombração. Já que o sobrado está abandonado, será que teria como eu entrar lá?
-Lá é uma propriedade particular. Entrar sem autorização é pouco recomendável.
-E com quem posso conseguir uma autorização?
-O dono de lá, que é o rapaz que eles criaram, é bastante arredio. De poucas palavras e não se dá com quase 
ninguém.
-Entendo. O senhor não poderia me ajudar?
-Taí. Se tem uma coisa que me agradaria é provar que não existe assombração naquele lugar.
-O senhor me ajudaria a entrar naquele sobrado? 
-Podemos tentar.
Com algum custo eles conseguiram entrar no sobrado e para surpresa deles encontraram lá um vestido de 
noiva e um véu.
Deste dia em diante eles ficaram tentando ver a noiva assombração e desmascará-la. 
Viram-na algumas vezes andando pela rua ou no sobrado mas não conseguiram se aproximar. Ela sempre 
desaparecia na escuridão. 
Certo dia, ele estava lendo na sua varanda. Já passava de onze horas da noite. De repente ele viu um vulto se 
esgueirando pela grade de sua casa. Ficou observando e percebeu o vestido branco. O vestido de noiva. Ele 
ficou observando discretamente. De repente ela virou-se e ficou olhando para ele. Ele sentiu seu sangue gelar 
nas veias. Ela nunca ousara chegar até a casa dele.
Ele então levantou-se rapidamente chegou até a grade e segurou o braço dela.
-Quem é você? Por que fica tentando assustar as pessoas?
-Eu não tento assustar ninguém. E você? Por que invadiu minha casa e mexeu nas minhas coisas?
-Então você é uma mulher de carne e osso, não é?
-Nunca disse que não era.
-Você não sabe das histórias que contam por ai? Que neste lugar aparece assombração vestida de noiva? 
-Eu nunca disse que era uma assombração.
-Quem é você então?
-O que interessa quem eu sou?
-Você brinca com as pessoas.
-Não quero brincar com ninguém. E não quero mais você invadindo minha casa.
-Você não quer me contar porque fica andando por aí vestida de noiva?
-Não. Eu nem lhe conheço.
-Sou Thales, sou médico. Moro e tenho meu consultório aqui. Se quiser conversar, vou guardar sigilo como se 
fosse uma consulta médica. Você pode confiar em mim.
-Não quero conversar. 
-Se quiser, todas as noites eu estou aqui. Gosto de ler aqui na varanda.
Ele larga o braço dela e rapidamente ela some na escuridão.
Ele esperou por ela por várias noites mas ela não apareceu. Passados alguns meses, numa noite, ele tinha ter-
minado suas consultas e estava organizando as coisas para fechar tudo. Distraído, ele não percebeu a chegada 
dela. Ela se postou atrás dele em silêncio absoluto. Quando ele se virou, estremeceu de susto. Como se visse 
um fantasma.
-Como você invade minha sala assim em silêncio? Que me matar de susto?
-Continua achando que sou um fantasma?
-O que faz vestida com este vestido e este véu?
-Você disse que se eu quisesse poderia vir conversar.
-E você quer?
-Como numa consulta? Ou como num confessionário?
-Tenho o código de ética dos médicos. Estou obrigado ao sigilo. Quer se consultar?
-Quero. Não aguento mais ficar em silêncio. 
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-Vou fechar o portão para ninguém entrar.
-Não.
-Não vou fazer nada com você. Pode confiar.
Ele fecha o portão, volta senta-se e diz pra ela se sentar.
-Você não é daqui, né?
-Não, não sou.
-É casado?
-Não sou solteiro e sozinho.
-Eu posso mesmo confiar em você?
-Claro que sim. Como seu médico.
-Meus pais me proibiram de falar, me prenderam, me fizeram acreditar que eu estava ficando louca, que pre-
cisava ficar presa em casa. Então eu comecei a sair a noite para ver a rua. Sempre saí escondido quando eles 
estavam dormindo.
-Por que eles fizeram isso? São vivos ainda?
-Não, já morreram. 
-E por que continua se comportando assim?
-Por que meu fi…, meu irmão também não gosta que eu saia, me proíbe. Não quer que saibam que estou viva.
-Por que fazem isto com você? Há quanto tempo você vive assim? Como é o seu nome?
-Há trinta anos. Muitas vezes me fiz de louca pra que me deixassem em paz. Meu nome é Maria Marta. Você 
foi o único que não sentiu medo de mim. Soube então que você é diferente dos outros.
-Conta por que fizeram isto com você. Quero lhe ajudar.
-Não preciso de sua ajuda, só que me ouça.
-Fale.
-Eu tinha dezessete anos quando conheci um homem que veio trabalhar aqui. Era da capital. Eu me apaixonei 
por ele e ele dizia que estava apaixonado também. Meus pais o acolheram e aceitaram o namoro. Ele prometeu 
se casar comigo e me pediu a tal “prova de amor”. Eu era ingênua, tola, apaixonada e me entreguei a ele. Eu 
fiquei grávida. Ele, para não causar problemas, aceitou marcar o casamento. Eu estava feliz, realizada. Quando 
fiquei pronta, estava realmente uma noiva linda. Fui para a Igreja para encontrar e me casar com meu amado. 
A Igreja estava cheia e ele não chegava. Mais tarde chegou um amigo nosso, muito sem graça e disse: “O 
Maurício não vem, deixou este bilhete. Foi embora. Não volta mais.” Eu fiquei arrasada, envergonhada, me 
senti traída e ultrajada. Li o bilhete dele: “Não posso me casar com uma caipira como você, não quero passar 
minha vida ao lado de uma pessoa que não é adequada à minha vida. Não quero ter um filho. Nunca quis isto. 
Não é esta a vida que quero pra mim. Adeus.” Eu chorei, me desesperei. Eu não merecia a covardia dele de 
me deixar um bilhete frio como se eu fosse totalmente insignificante, como se eu não tivesse sentimentos. Ele 
se comportou como um canalha.
Ela engasgou e se calou. Ele segurou as mãos dela como que pra lhe dar força para continuar. Ela continuou:
-Como eu estava grávida, meus pais me esconderam. Dizia para as pessoas que eu tinha adoecido com a de-
cepção e depois que eu estava com sinais de loucura e que não queria sair. Quando meu filho nasceu, eles in-
ventaram que tinham adotado um menino que estava desamparado. Eles me tratavam como uma criada, como 
uma babá do meu próprio filho. Eles me torturavam emocionalmente como que tentando me levar à loucura. 
Numa noite em que estava desesperada eu me vesti de noiva e saí para a rua. Precisava sair daquele ambiente 
e não sei porque resolvi colocar meu vestido de noiva e meu véu. Caminhava lentamente aqui pela rua, não via 
nada nem ninguém. Só queria respirar um  pouco de ar puro, longe daquele inferno que se tornou minha casa. 
Mas aí algumas pessoas me encontraram e pensaram que era uma assombração. Fugiram de mim horrorizadas. 
Surgiu então esta lenda da noiva da Rua Direita, a assombração. E eu podia andar tranquilamente pois todos 
se afastavam e tinham medo de mim. E assim esta lenda se arrastou pelos últimos trinta anos. Eu era só uma 
menina, uma jovem sonhadora.
-Você nunca mais teve noticias deste canalha? 
-Não. Ele nunca procurou saber de seu filho. 
-Você mora com seu filho?
-Sim. Ele me trata como uma criada da casa ou como um traste louco.
-Por que você não mora no sobrado?
-Ele não deixa. Diz que eu não tenho condições de viver sozinha, que sou só uma louca.
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-Você não pensa em reagir?
-Muitas vezes eu penso em reagir, mas outras vezes eu penso que é este o meu destino.
-Ele sabe que é seu filho?
-Não. Nunca me deixaram contar. E não quero que ele saiba. Ele me despreza como se eu fosse só um traste 
jogado pela casa.
-Mas você não tem culpa. Seus pais não deixaram você ser mãe.
-Não estou disposta a mudar as coisas agora.
-Pois acho que você deve mudar. Vai passar a vida toda como um fantasma, sem ter vida própria?
-Aquele homem acabou com minha vida.
-Ele está vivendo a vida dele. Você tem direito de viver a sua vida.
-Não consigo.
-Consegue sim. Deixe de ser fantasma e se torne uma mulher. Refaça sua vida. Seus pais já estão mortos. Não 
deixe que eles continuem comandando a sua vida. E quanto ao seu filho, você é a mãe. Você que deve ter au-
toridade sobre ele, não ele sobre você.
Ela começou a chorar. Ele a consolou e tentou fortalecê-la.
Nos próximos meses ela sempre ia até a casa dele  para conversar. 
Aos poucos ela foi se sentindo encorajada a tomar a vida em suas mãos. Parou de se vestir de noiva, começou  
sair de casa durante o dia. Resolveu voltar a morar no sobrado e contou para seu filho toda a verdade. O Dr. 
Thales a ajudou a enfrentar seus demônios e fantasmas. As pessoas souberam que a Rua Direita não era mal 
assombrada, souberam que a noiva abandonada agora era uma mulher e era uma mulher forte e determinada. 
Ela e o Dr. Thales se tornaram grandes amigos e sempre ajudavam um ao outro.
E ele se sentia satisfeito  por ter provado  que assombração não existe…

Nana Gonçalves
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Rota do coração

 
Kim não suportava mais aquela vida, o treinamento era desgastante! Eram tantos voos, idas 
e vindas. Queria formar uma família, ter seu ninho, seu companheiro, seus filhotes. Aquela 
seria a última competição que participaria. Já tinha o plano de fuga traçado, descobriu 
um caminho alternativo que a levaria direto para uma praça, lá a vida prometia ser calma, 
muito sol, brisa fresca, chafariz e comida à vontade. Naquela noite não conseguiu dormir, 
a ansiedade lhe consumia. Era hora de acordar e se preparar para competir. Queria ser a 
mais veloz, assim, teria uma vantagem sobre os outros competidores e faria o desvio sem 
ser notada. Mas, a noite mal dormida lhe trouxera um cansaço extra, pegou a saída errada e 
bateu em um penhasco. Ficou ali desacordada não se sabe por quanto tempo, sentiu então, 
umas bicadas pelo corpo e ao abrir os olhos, lá estava ele, um garboso conquistador. Ele lhe 
trouxe água e a conduziu até um vale repleto de aves, não era a praça chique de Londres, mas 
era um paraíso verde, todos ali eram livres e felizes. 
-E o garboso conquistador, eles se casaram, vovó? 
-Sim, Ruby, Duper lhe contou que também fora um pombo premiado no grande concurso e 
que assim como Kim, cansou da rotina estressante e solitária. Eles resolveram formar uma 
família e guardar segredo sobre suas vidas passadas. - Por que, vovó?  
-Assim seus filhotes não seriam influenciados e poderiam ser apenas, pombos, aves livres na 
natureza, como deve ser. 
-Sim, vovó, como deve ser! Ruby adormeceu serena e Lívia, então, agradeceu o dia em que 
sua mãe errou a rota e foi salva por seu pai. 
 

Sandra Laurita
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Cordéis
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CARTA DO FILHO DA TERRA A JESUS CRISTO
Francisco Luiz Mendes

Oi Jesus meu Bom Pastor
Eu resolvi-lhe escrever

Faz tempo que quero ter
Uma prosa com Senhor
Sei que sou um pecador
Além de tudo temente
Muito respeitosamente

Sigo vossos mandamentos
Contidos nos regimentos

Do Pai-Nosso Onipotente.

Muito tenho que contar
Nessa simples carta minha

Talvez uma fofoquinha
Só para contrariar

Nada que venha causar
Alguma repercussão

Nem tampouco confusão
Na vida de seu ninguém
Cada um sabe o que tem

E o que quer nesse mundão.

Na terra a coisa tá preta
Jesus quanto desaponto
Povo está ficando tonto

Com tanta mentira e treta
Tudo aqui é na gorjeta
E não escapa ninguém

Até paga quem não tem
A culpa nesse cartório
Tornando-se vexatório

A vida de certo alguém.
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Tenho muito observado
Aqui no plano terrestre

Oh meu querido e bom Mestre
Povo um tanto aperreado

Ninguém olha pro seu lado
É aquela afobação

É gente na contramão
O desespero é total

O mau humor é viral
Aqui nesse meu mundão.

No nosso mundo que é a terra
Tem confusão todo dia

É aquela selvageria
Gente, esperneia e berra
É, fome, peste e guerra

São causas predominantes
Embora alguns governantes

Têm lutado pela paz
Mesmo assim não satisfaz

E continua como antes.

Causa-me muita tristeza
De doer o coração

Tanto ouro numa só mão
E muita mão na pobreza
Que tamanha malvadeza
Aqui nesse meu planeta

Gente dando pirueta
Para se sobreviver

Outro tenta se esconder
Na gravata borboleta.

Meu caro amigo Jesus
Por que essa desigualdade?
Se essa mesma irmandade
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É filha da mesma cruz
Enquanto um come cuscuz

O outro tem caviar
Que coisa espetacular
Veja que contradição

Nesse velho mundo cão
Que um dia há de mudar.

Meu amigo camarada
Está todo mundo louco

Cá quem não tem pia pouco
Quem tem muito dá risada

Aqui é barra-pesada
É um carro sem chofer

Não é para alguém qualquer
Se quiser sobressair
Em trinta se dividir

E salve-se quem puder.

Nesse nosso mundaréu
Tem muita corrupção
Pouca gente na prisão
E é aquele escarcéu
Ainda padre vira réu
Agitada fica a igreja
Todo clero lacrimeja
Por esse ato de má-fé
Roga pena à Santa Sé

Sendo assim vigário seja.

Ainda vou mais além
Preste-me bem atenção
É nação contra nação

E o canhão dizendo amém
O inocente é refém



 

 REVISTA BARBANTE - 92

Desse episódio insano
Fica à mercê dum tirano
E sem nem uma piedade
Tão somente por vaidade
Mata em nome de sicrano.

Que tamanha desventura
Nesse cafundó afora
A situação só piora

Por falta de compostura
Vida aqui é uma loucura

E, contudo, segue em frente
Católico vira crente

O crente vira católico
Coisa do mundo apostólico
Em prol de si tão somente.

Há muita hipocrisia
Neste nosso continente
Uma parte dessa gente

Alimenta a idolatria
Coitada dessa etnia
Toda desorientada

Cabisbaixa e acabrunhada
“Caminhando contra o vento
Sem lenço e sem documento”

Procurando o quase nada.

De tal modo a vida vai
Aqui nesse nosso chão
Mesmo tendo confusão
A peteca aqui não cai

De mão em mão ela sai
Não importa o leva e traz

Na união tudo se faz
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Na alegria e na tristeza
Na riqueza e na pobreza

Com fé tudo é capaz.

Apesar da violência
Predominar na nação
Por aqui esse povão

Busca-se a supervivência
Ante essa consequência

A vida tem que girar
Pois custe o que custar
A gente não desanima

Temos que ter autoestima
Pra frente continuar.

Nesse velho território
Nunca vou me acostumar

Muita fumaça no ar
Mais parece um crematório

É aquele acusatório
Por uma coisa qualquer
Por um momento sequer
Dá-se trégua à discussão

Põe-se aquela arma na mão
E salve-se quem puder.

Além de certas guerrilhas
Disputando poderio
Vida fica por um fio

À mercê dessas quadrilhas
Projetis voam as milhas
Aí é um deus nos acuda

Coisa fica cabeluda
Estado é de atenção

E haja santo e oração
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E muito galho de arruda.

Jesus Cristo amigo meu
Aqui tem muita titica
E a política complica
Composta de fariseu

Que se diz devoto seu
Veja que contradição

Só pra chamar atenção
Ainda lhe agradece

Solta a voz em sua prece
Fazendo-lhe louvação.

Cá nesse mundialito
Que embate espetacular
Muita chuva num lugar

Já noutro nem um granito
Meu pensar fica em conflito

Com essa situação
Oh Jesus por que razão
Se vós estais na chefia
Todo o tempo ano e dia

Atento a cada nação.
Pouca coisa tem mudado

Nesse territorial
No convívio social
O fulano é rejeitado

Cada um no seu quadrado
Olha aí o preconceito

Visto como um desrespeito
Uma injúria também

Privando vida de alguém
Do seu natural direito.

Oh Jesus meu caro amigo



 

 REVISTA BARBANTE - 95

Nessa terra tem de tudo
Aleijado, cego e mudo
Aliás, muito inimigo
Aí que mora o perigo
A riqueza é cobiçada
Disputa fica acirrada

No comando do poder
Nem um líder quer perder

A cadeira disputada.

Aqui nesse espaço terra
Tem gente bem-sucedida

Com luxuosa guarida
Ali no alto da serra

Nada tem é quem se ferra
Contudo, foi sempre assim

Vai continuar, enfim
Enquanto mundo existir

O poder vai persistir
Quem manda aqui é dindim.

É por isso meu Senhor
Aqui não tem jeito não

Quem passa por precisão
É quem tem menos valor

O poderoso doutor
Cada vez ficando rico
E o coitado do nanico

Cada vez mais no sufoco
Na vida ralando coco

Descendo e subindo pico.

Eita! Que mundo danado!
Que corre-corre sem fim

Tal qual doença-ruim
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Na boca do povoado
Por aqui está tudo errado

E ninguém mais se respeita
Nem tampouco se endireita

Total discriminação
Com esse ou aquele irmão
Ou dessa ou daquela seita.

Meu Senhor, qual o motivo
Pra tanta hostilidade?

Se é toda a humanidade
Filha dum Pai afetivo

Além disso compreensivo
Que quer somente o bem

Aí chega um certo alguém
Para lhe contrariar

Odeia ao invés de amar
O seu próximo também.

Por toda parte na terra
Eu vejo muitos atritos

Muitas crianças aos gritos
No meio de boba guerra

Onde ali mesmo se enterra
Verdadeiros idiotas

Que se dizem patriotas
Solícito ao seu país
Se gaba todo feliz

Por seus rivais nas derrotas.

É muita calamidade
Muita injustiça também

Quanto mais se diz amém
Mais aparece maldade

Papa Sua Santidade
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Coitado desse pastor
Apela até pro Senhor
Roga todo o santo dia
Paz amor e harmonia

Nesse mundo sem pudor.

Caro amigo Jesus Cristo
Cá na terra é só pavor

Peste, fome, guerra e dor
É o que mais tenho visto

Tem muito mais além disto
Exemplo, corrupção

Um mal de toda a nação
Parece nunca ter fim
É como coisa-ruim

Está sempre de plantão.

Ah quem dera que algum dia
Esse nosso território

Fosse simples migratório
De luz e sabedoria

Amor, paz e harmonia
Que toda a humanidade
Em prol só da caridade
Distribuísse tais grãos

Pra chegar aos cidadãos
Por toda a eternidade.

Nesse territorial
Cobiça aqui é demais

Há filhos que matam pais
Por um motivo banal
Isso é mais um sinal

Falta Deus no coração
Que é o pai da criação
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Que por ela foi julgado
Além disso assassinado
Por essa mesma razão.
O mundo é perigoso

Como também traiçoeiro
O amigo mais verdadeiro

É o mais ambicioso
Seu olhar silencioso

Nunca dá demonstração
E sempre está de plantão

Sobre qualquer movimento
Sabe esperar o momento
Para passar-lhe a mão.

É como diz o ditado
Confiar, desconfiando

Sempre estar observando
Quem está do nosso lado

É preciso ter cuidado
Nessa vida mundo afora

Tudo tem a sua hora
Por isso olho sempre aberto
Quanto mais ficar esperto

A maldade não vigora.

Aqui ninguém é perfeito
Somos todos aprendizes

Felizes ou não felizes
Vive-se do mesmo jeito

Porém com ou sem defeito
Seguimos nossas vidinhas

E findo minha cartinha
Oh meu Pai Celestial

Um abraço cordial
Daqui da nossa terrinha.

FIM



 

 REVISTA BARBANTE - 99

Crônicas
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Coisas de um Tagarela

Quando estou parado, quieto...nada existe até que eu invente, repinte ou repense, até que eu traga de dentro 
daquela roda gigante que eu não fui com medo, que eu busque de uma vaga e lenta lembrança.

Pode ser uma pequena alegria, um sorriso vadio, uma gaiatice ingênua, como um bolinho de chuva numa 
tarde perdida lá no faz-de-conta-verdadeiro ou pode ser aquela moça da oitava série com aquela boca enorme 
encimada por olhos mais verdes que as esmeraldas de Bartolomeu e que nunca me deu a menor pelota. 
Podem ser as centenas de portas em que eu bati (ou bateram em mim?...) 
e delas ouvi um sonoro e definitivo:- Quem sabe em outra oportunidade.... 
Ah!...e as visões emprestadas de Dashiell Hammett com súbitas reviravoltas e seus guetos cheirando a almíscar 
e homens escrotos.

As brigas no bar do Tom, repletos de sujeitos engraçados, decotes intermináveis e aquelas garrafas de 
champagne que quebravam como gravetos secos. Melhor seria falar de suicídios sanguinolentos naquelas 
banheiras nojentas no Quartier Latin ou da organização das baratas, em fila indiana nas ruas do Cairo. 
Esperem só um pouco, vou aniquilar toda a cavalaria de Custer, afinal os 
soldadinhos estão nas caixas de sucrilhos Kelloggs, ou não... eles não estão mais... 
Bem, eu já falei bastante e agora vocês sabem quem eu sou ou quem eu era até uns tempos atrás, falei do 
mundo, de coisas velhas e de um bando de coisas guardadas no meu armário.

Um café ia bem agora, muito prazer!

ANTONIO CARLOS MACHADO
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Liderança não é para qualquer um

Muita gente acredita que liderança é um dom, porém, eu creio que a mesma é construída a 
partir de ideais, porque acima de tudo acredito no ser humano, entretanto, penso que nem 
todas as pessoas tem a capacidade de se desenvolver e se tornar um líder com excelência, com 
empatia. Entre as características que fazem parte da personalidade de um líder a principal 
delas é a sensibilidade com o próximo. Tudo começa com a capacidade do líder de acreditar 
que podemos evoluir e fazermos idealizar um projeto que pode ser realizado e principalmente 
nos resultados que ele vai gerar. Toda pessoa que deseja ser um líder deve ter atitude com 
base nos anseios coletivos. Precisa ter foco, buscar conhecimento, escutar para então falar, 
refletir, analisar e antes de qualquer coisa ter comprometimento com os resultados que devem 
ser exaustivamente trabalhados para o objetivo de realização da melhoria de todos. Não 
é apenas uma questão de atingir metas e sim, saber realmente qual é a sua missão dentro 
da sociedade. Por isso o líder precisa conhecer e se apaixonar pela história, ou seja, pelo 
propósito que ele defende e desse modo, mostrar a todos o quão importante, fundamental e 
necessário são os resultados de desenvolvimento e sustentabilidade que seu projeto se propõe 
para que nos encantemos com suas propostas e abracemos a causa como objetivo de vida. 
O mundo precisa de líderes. Mas esses indivíduos precisam estar em comunhão com os 
sonhos da maior parte da sociedade tendo o dever de serem honestos, dedicados e conscientes 
que para as pessoas serem felizes é essencial que absolutamente todos tenham as mesmas 
oportunidades, direitos, deveres e justiça, tudo sem distinção, predileção ou qualquer forma de 
autoritarismo. Um grande líder será quase sempre uma unanimidade, embora sempre haverá 
alguns que discordem como aconteceu com Jesus. Aliás, o melhor exemplo que sempre existirá 
é sem dúvida o de Cristo.

Antônio de Magalhães 
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O lamento noturno dos viúvos
( C r ô n i c a s / C o t i d i a n o ) 
  
 
O título acima é parte da letra de uma canção do Alceu Valença, cantor e compositor 
nordestino que eu amo ouvir. Chama-se "Na primeira manhã...", sempre que ouço penso, 
como esse verso me tocou, desde que ouvi pela primeira vez. Lembro muito bem de seu 
lançamento, o clip foi mostrado no Fantástico, lá em 1980, por aí... faz pouco tempo, 
né (rsrsrs). Ele cantava enquanto o Trem corria entre Londres e Paris. Muito lindo. 
 
Pois bem, há poucos dias atrás eu estava assistindo uma entrevista tipo “documentário” de dois 
atores que também gosto muito; Eles são casados e felizes há muitos anos "Tarcísio Meira e 
Glória Menezes", enquanto falavam, podia-se perceber o carinho recíproco entre eles, vez em 
quando Ela segurava na mão dele, sorriam e se olhavam com ternura. Eu fiquei encantado e 
pensei: - Meu Deus... nessa época de pandemia, se Ela morrer como será que Ele vai ficar... 
me lembrei da canção; também pensei: - Acho que Ele faria um poema gótico, tem cultura pra 
isso, mas deixei pra lá e me condenei como agourento.
 
No dia seguinte era sábado e fui fazer o que mais gosto na semana; arrumei algumas coisas e 
fui p’ro sítio. Eu enquanto dirijo adoro pensar e falar sozinho, a estrada é linda e a paisagem é 
maravilhosa, ouço minhas canções prediletas e ao longo da viagem converso com as arvores, 
tenho a impressão que elas já me conhecem e acenam pra mim. - Antes de entrar numa zona 
sem cobertura de celular e internet, olhei meu aparelho, não havia nenhuma mensagem, sequer 
uma curtida de algum amigo meu. Segui meu caminho, bem despreocupado. A manhã estava 
linda, involuntariamente a tal canção surgiu no som do meu carro, adorei, mas me voltou a 
lembrança dos queridos atores.
 
Uns tantos quilômetros mais adiante, surgiu sinal de internet; parei o carro e fui ver novamente, 
foi então que me deparei com uma mensagem, era da filha da mulher do meu caseiro, dizia 
assim: - Doutor, me perdoe se o incomodo a essa hora, mas ainda não tive coragem de lhe 
falar, minha mãe morreu e o enterro dela foi anteontem... e prosseguiu com a mensagem. - 
Aquela notícia chegou-me como uma flecha varando meu coração, não tanto por mim, mas 
pelo “Bada” o senhorzinho que toma conta de nossa casa lá no sítio, sabia o quanto Ele a amava 
e como Ela era legal com Ele. Imediatamente vi a cena entre eles que tanto me encantou:  - 
Ele estava trabalhando numa cerca e Ela mesmo doente colocou uma cadeira em baixo de um 
cajueiro próximo a Ele, ficou sentadinha ali e com um ramo de flor parecia brincar com Ele 
e o fazia sorrir; de longe eu vi aquilo achei muito romântico e fiquei feliz por eles. - Como 
por implicância a música novamente voltou a tocar. Também me lembrei do dia que tomei a 
decisão de contratá-lo, não era somente por Ele, mas por saber que tinha uma mulher, que eram 
somente os dois, que se amavam e gostavam de flores. Constatei isso quando estive na casa 
deles; casinha humilde, mas cheia de flores, vi amor ali, nos simpatizamos de imediato.
 
Quando cheguei no sítio, vi os sinais da tristeza, alguns matos crescidos, coisa que nunca 
acontecia, de longe o vi numa cadeira, sentado e de cabeça baixa, me aproximei; o Bada 
levantou a cabeça bem devagar e seus olhos pareciam uma poça de sangue, as lágrimas corriam 
e ele balbuciou um pedido de desculpas; eu fiquei entalado, não sabia se o abraçava ou lhe 
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dizia alguma coisa, mas indaguei: - por que tá me pedindo desculpas!? Ele apontou pro mato 
crescido, eu torci o beiço e busquei abraçá-lo; Ele desabou num choro alto, eu arrumei meus 
óculos escuro e tentei acalmá-lo. Outra vez Ele me olhou, trincou os dentes tentando segurar 
o choro e me disse com a boca molhada: - Doutor, Ela era tudo que eu tinha, tudo que eu fazia 
pensava nela, e com o semblante desvalido prosseguiu..., - meu dinheiro eu dava todinho 
pra Ela. Ela cuidava de tudo... - Pedi que se acalmasse com as palavras que estão sempre de 
plantão. Resolvi passar a noite no sítio, p’ra lhe dar apoio moral.

Foi então prezado leitor que eu fui apresentado pessoalmente para o verso que dá luz ao título 
desse texto, "O lamento noturno dos viúvos". Nunca vi uma letra de música ser tão autêntica 
na sua tradução. Naquele momento compreendi o que o poeta quis dizer quando se sentia 
"como um bumba meu boi sem capitão" e "como um boi no meio da multidão", além de "como 
um gato gemendo no porão" - você vai entender se ouvir a música. - O Bada não conseguia 
dormir... do meu quarto eu o ouvia chorar e se lamentar, Ele dizia algumas coisas e em seguida 
expressava o que para mim foi o poema mais triste que já ouvi na minha vida, Ele dizia: - "Puxa 
vida" e mais um pouco, dizia de novo "Puxa vida”, aquilo me entristeceu profundamente. 
Tornei a lembrar dos atores e pensei: - o Tarcísio poderia fazer um poema lindo de saudade e 
sentimento pela Glória, mas jamais alcançaria essa dor tão sentida do Bada.
Antes das seis da manhã eu levantei, fui caminhar um pouco pelas trilhas da mata, o sol 
chegando por entre as folhas das árvores é simplesmente maravilhoso. Senti que precisava 
escrever aquele momento e tudo que estava me afligindo, a história real do Bada e a imaginável 
situação dos atores, ainda felizes, além da música que não me saia da cabeça.  Assim, voltei 
p’ro sítio, fiquei por algumas horas olhando as águas do igarapé correrem ao seu destino, 
depois voltei p’ra casa, à tarde fui na praia, onde costumo meditar e ali compus o poema que no 
dia seguinte publiquei. "Lilian, meu amor". Vestindo a notável carapuça de Bada e a provável 
situação de Tarcísio Meira, que desejo não aconteça tão cedo.
 
Hoje fui novamente no sítio, o Bada continua triste.
 
  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Antônio Souza
( C r ô n i c a s \ C o t i d i a n o ) 
  
Música: https://youtu.be/MOAAf1UTXRo
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FILHOS NA ATUALIDADE 

     Tenho uma amiga que sofre muito por causa dos filhos. A gente sai e conversa, enquanto 
toma um café ou um lanche. Ela diz que só recebe elogios pelos filhos que tem.  Diz ela que 
são maravilhosos. E são, pelo que ela conta.

      Essa amiga chama-se Vânia. 

      Depois que os filhos casaram e ela ficou viúva, mora sozinha. 

      Vânia não gosta de incomodar ninguém. Menos ainda aos filhos. Nunca lhes pede nada. 

       Ela vive bem.  Não recebe pensão do falecido marido, mas tem uma aposentadoria que 
lhe permite viver bem. 

       Tem suas amizades, suas distrações, passeios, excursões, mas sente a falta da presença 
dos filhos e netos. 

        Ela possui uma boa percepção das coisas. 

        De vez em quando, um filho vem visitá-la (mora numa outra cidade). Leva a mãe para 
almoçar fora, sempre em ótimo restaurante, passa algumas horas com ela, 

leva-a de volta e retorna na viagem para casa. Às vezes, vem o casal com o filho, neto 
da Vânia. Outras vezes, só o casal. Mas ela não reclama. Sabe que cada um tem seus 
compromissos e tem que tocar sua vida. 

        Ela me contou que, certa vez, lá no interior, o filho disse para ela: 

— Se você visse as caras (expressões) que você faz, às vezes, para mim, isto é uma 
crítica. 

        Os dois filhos criticam ou ironizam muito esta mãe. 

        Ela continua amando-os. Afinal, são seus filhos. 

        Mas eu, que estou de fora, não concordo.  Acho que os filhos deveriam dar mais 
atenção, carinho, presença para ela. 

                   Assma Gabriela 
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DEZ ANOS DE ALINHAVOS D’UM BARBANTE
 

São dez anos! Mas, qual o valor de dez anos, em qualquer situação?

Selecionando o caso por aqui, dez anos de alinhavos d›um barbante, onde as páginas virtuais, 
são costuradas com amor e dedicação. Cada botão parceiro, forma um grande viés de emoções 
variadas. Mentes talentosas fazem a estamparia das páginas, preenchendo com fonemas de 
muitas matizes. O brilho lantejoulado aparece nos mínimos detalhes. Dez anos construindo 
mentes, agregando bons valores, drapeando prosas, versos e tantos outros escritos, letrinhas 
livres como poás vivos num tecido, cultura em gotas, floral ou amadeirada, o que importa é 
partilhar emoção.

 

Dez anos traçando linhas num tecido branco virtual, onde as pessoas são agregadoras, 
motivadoras e impulsionam criações. Dez anos de recortes, alinhavos, ajustes e muitas vezes 
remendos, porque não?

 

Existe um uma música muito antiga, que fala assim: ‹ Ai, ai que vida ingrata o alfaiate tem, 
quando ele erra, estraga o pano todo. Quando ele acerta, a roupa não convém›

Não é sempre que as coisas saem perfeitas, a vida também é assim. A forma como encaramos 
os desafios, para que o barbante fique cada vez mais firme, cada vez menos desfiado e perfeito, 
é o norte.

 

Dez anos incluem tantas coisas, alegrias e tristezas, grandes perdas e vitórias pontuais, foram 
tantas tragédias, pandemia, dores inimagináveis. O desejável depende de cada ponto, cada 
laçada e de planejamento contínuo, o respeito suntuoso e solidariedade afetiva, torna o produto 
final confiável e, o crédito que isso cria, é sólido.

 

Dez anos, onde um sonho virou realidade, promoveu encontros e, vestiu a literatura de harmonia. 
O valor do barbante é único, talvez um tanto desmerecido, pois só quando se torna necessário, 
entende-se o propósito dele existir. Então, imaginemos uma tela poética em branco, alinhavada 
com um barbante de tantos talentosos fios, colorida e necessária, onde a imaginação faz toda 
a diferença.

Cristina Gaspar



 

 REVISTA BARBANTE - 106

Dias Campos *

RIGOLBOCHE

 No prefácio à 5ª edição do seu Amor de perdição, Camilo Castelo Branco demonstrou-se 
um visionário, visto que assim se manifestou, referindo-se ao século 21: “Como a honestidade 
é a alma da vida civil, e o decoro é o nó dos liames que atam a sociedade, lembra-me se 
vergonha e sociedade ruirão ao mesmo tempo por defeito de uma grande evolução-rigolboche. 
A lógica diz isto; mas a Providência, que usa mais da metafísica que da lógica, provavelmente 
fará outra coisa.”

 Ora, se relembrarmos que, segundo o dicionário, rigolboche significa devassidão no 
comportamento, e se olharmos rapidamente para um passado pouco distante, é inevitável a 
conclusão de que os alicerces sociais brasileiros foram bastante abalados.

 Isso me faz lembrar a velha luta entre o bem e o mal, das virtudes contra os vícios, o 
“‘Tudo me é permitido’, mas nem tudo convém”, conforme afirmou o apóstolo Paulo.

 Com efeito, até Ulisses seria classificado como café pequeno se comparássemos os seus 
mil ardis com a variedade dos meios utilizados pelas legiões rigolboches!

 É claro que, faço questão de frisar, não se trata, aqui, de policiamento, de puritanismo, 
ou de coisa que o valha. Mas como o que está em jogo é a base social, a família, o que de fato 
importa será a nossa firmeza de posicionamento, a escolha de um lado.
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Neste sentido, se é verdade que “Imaginar uma sociedade impenetrável às transformações 
das épocas é imaginar um corpo sem porosidade.”, como registrou Joaquim Nabuco, não menos 
exata é a afirmação de Lacordaire, para quem “A sociedade não é mais do que o desenvolvimento 
da família; se o homem sai da família corrupto, corrupto entrará na sociedade.”

Daí a nossa excessiva preocupação com os temas espinhosos que volta e meia são 
oferecidos para as nossas crianças sob a forma de irresistíveis maçãs do amor, mas cujo 
caramelo, reluzente e sedutor, só tem a função de encobrir a ameaça contida nessa fruta podre.

E tanto isso é verdade, tão perigosa pode ser uma única mordida, que este ensinamento 
de Richter deveria ser impresso, emoldurado e colocado sobre os criados-mudos de cada pai e 
mãe do nosso Brasil: “A época mais importante da vida é a infância, quando a criança começa 
a modelar-se por aqueles em cuja companhia vive.”

Sendo assim, as perguntas que não podem ficar sem respostas são estas: Que exemplos 
passamos para os nossos filhos? temos consciência de que, dependendo da nossa conduta, eles 
caminharão sob o aconchego do sol ou se arrastarão na gelidez das sombras?

De nossa parte, e graças a Deus, estamos tranquilos quanto à qualidade do alimento 
moral que oferecemos todos os dias para o nosso herdeiro, o que nos permite deitar a cabeça 
no travesseiro e dormir o sono dos justos.

Mas, e quanto aos pais que deram ouvidos às fascinantes melodias rigolboches? Devem 
necessariamente colher o que plantaram ou será que ainda há esperanças no horizonte?

Apesar da legislação permissiva, da linguagem cativante, dos raciocínios enganosos, e 
de uma infinidade de artimanhas utilizadas por aquela “evolução” para destruir a família, é 
certo que a Providência não se calou diante de tantas investidas. 

E como é sabido que Ela também age por nosso intermédio, muitas vozes se levantaram 
e outras tantas se erguem na defesa dos bons valores e na recondução de quem ainda se acha 
desorientado. 

Uma, em especial, faço questão de recomendar. É a do conhecido e carismático Divaldo 
Pereira Franco, que no 34º Congresso Espírita do Estado de Goiás, em 2018, abordou, entre 
outros temas, a ideologia de gênero, e indicou os meios mais eficazes para nos imunizarmos e 
aos nossos filhos. – esta e muitas outras palestras constam no YouTube.

Para aqueles, porém, que não comprometeriam, sequer por curiosidade, alguns minutos 
de suas vidas para ouvirem o citado médium baiano, saibam do nosso respeito e fiquem com 
o nosso fraternal abraço.
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No entanto, para finalizarmos esta crônica serão necessárias uma advertência e uma 
interrogação: Se “Em matéria social é o rótulo impresso na garrafa que determina a qualidade e 
o sabor do vinho.”, segundo escreveu Eça de Queiroz, pensando em nossos filhos e na sociedade 
em que viverão, você realmente teria coragem de beber uma taça do tinto Rigolboche?

* Dias Campos, paulistano da gema, é romancista, contista e cronista. Entre outros 
títulos, destacam-se o de Embaixador da Paz, pela Organização Mundial dos Defensores 
dos Direitos Humanos - OMDDH, o de Embaixador da Literatura, pela Corte Brasileira 
de Letras, Artes e Ciência - COBLAC, o de Ambassadeur Honneur et Reconnaissance aux 
Femmes et Hommes de Valeur, pela Luminescence Académie Française des Arts, Lettres et 
Culture-Literarte, e o de Embajador de la Palabra, pela Asociación de Amigos del Museo 
de la Palabra. É vencedor de muitos Prêmios Literários, membro de diversas Academias 
Literárias e Colunista e Colaborador de várias Revistas, Jornais e Blogs Literários.
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VIAGENS E LITERATURA

Graça Venâncio (*)

As motivações mudam assim como as cidades, sejam elas visíveis como invisíveis, como 
diria Ítalo Calvino no seu “As cidades invisíveis” (Companhia das Letras, 1990), bem como 
os espaços e os equipamentos que podem ser seletivos ou não. Muitos são os que escreveram 
sobre viagens na literatura, algumas mulheres se destacam, retomarei a algumas e quando 
necessário alguns homens. 

Como dizia Cecília Meireles há uma distinção entre o viajante e o turista. O viajante vai 
acumulando lembranças afetivas e o turista comprando, comprando e comprando. Das escritoras 
brasileiras gosto muito mesmo da “Cecília Meireles: crônicas de viagens” (Nova Fronteira, 
1999), se é boa como poetisa, imperdível como cronista. Tive muita influência da mesma em 
crônicas publicadas em jornais locais. Nasci em Natal e moro no Rio Grande do Norte.

Nem sei mais quando comecei a ler sobre viagens, acho que era criança. Mas, vamos recapitular. 
Para conhecer o Seridó, minhas origens por parte dos meus pais, o que remonta a casa da minha 
avó - minhas referências são: “Conservação de alimentos dos Sertões do Seridó” de Oswaldo 
Lamartine de Farias (Instituto Joaquim Nabuco, MEC, 1965) reeditado pela Sebo Vermelho 
em 2016  e “Cartas dos Sertões do Seridó”, de Paulo Bezerra, 2013. Agora folheando os livros 
constato que tenho mania de recortar citações de jornalistas locais. Estes dois livros remetem 
as primeiras viagens que fiz na minha vida que foram a Florânia a terra da minha mãe e a 
Parnamirim, onde morava um irmão do meu pai.

Todas as vezes que viajo gosto de comprar livros sobre os destinos que fui o que pode acontecer 
imediatamente ou tempos depois. Quando voltei de viagem num Cruzeiro do Eugênio C com 
amigas li do desbravador e amante do mar Amyr Klink “Paratii – entre dois pólos” (Companhia 
das Letras, 1992). Acho que jamais vamos esquecer da noite em que apreciamos a Aurora 
Boreal, já era noite e era dia - aquele clarão. Um espetáculo imperdível. Foi bom conhecer um 
pouco do continente gelado do sul. Em se tratando da nossa experiência nada como os filmes: 
“SOS – Al mar”. Foram 20 dias de muitas situações inusitadas. 

Em 1982,  quando voltei do Peru e Bolívia logo comprei ainda no Aeroporto do Galeão -  
“Tayhuanaco – 10.000 de enigmas incas” , de Simone Waisbard,  editado no Brasil pela Hemus.  
Decididamente muitos mistérios.

Ao voltar de uma viagem aos Estados Unidos “Nova York de cabo a rabo “, de Nelson Motta 
(Editora Objetiva, 1997). Somente tinha um roteiro com o mapa se tivesse lido antes com certeza 
haveria facilitado a minha estada naquela cidade. Favoreceu bastante os filmes assistidos. 
Muito depois descobri que estava hospedada na 8ª. Avenida. Minha prima perguntava o que 
eu estava comendo e eu falava os hot dogs (cachorros quentes) dos ambulantes da rua. Meu 
inglês era o mínimo, mas  permitia ajudar as minhas companheiras até na compra de produtos 
de maquiagem  ou pedir o café da manhã. Ainda fui a Disney,

Após ir com minha filha Kamila (Mila) a Buenos Aires comprei “Os Argentinos” de Ariel 
Palácios, jornalista que sou fã de carteirinha (Editora, Contexto, 2013). Descobri que tem uma 
coleção especializada em   países e culturas.
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Para conhecer melhor o Rio de Janeiro onde vivi, inclusive como estudante fazendo Mestrado, 
duas experiências totalmente distintas gosto demais de Ruy Castro “Ela é Carioca” (Companhia 
das letras, 1999), uma coletânea de perfis, que descreve as figuras e instituições que habitavam 
notadamente Ipanema - principais figuras políticas, artísticas, celebridades locais e as que 
visitaram a cidade. O Rio do imaginário social.

Estive na Espanha em viagem de cultura e lazer no final dos anos 70 e aí gosto de Nelida Pinón 
o seu “Coração Andarilho” (Record, 2009). Comprei depois da minha viagem a Espanha para 
fazer um curso de planificação turística, quando estendi a viagem a outros países, continuando 
Lisboa como um destino proibido. Compras marcantes, muito vinho e muitas discotecas. O 
dinheiro não deu. Voltei para o Brasil nas Linhas Aéreas Paraguaias (LAP)  com a ausência 
de medo que permitia meus 28 anos. No dia anterior fui alvo de um furto numa loja de 
departamentos. Fomos dá parte a polícia e eu e uma amiga convidada pelos policiais a andar 
numa viatura atrás como se fossemos supostamente as culpadas nem sei de que. Já não bastou 
colocar em cima de nós brasileiros cães pastores alemães quando voltávamos do Marrocos.

Pois bem, hoje somente viajo com agência de viagem de confiança e só me hospedo em hotéis 
recomendados e vivenciados. Tomamos muito cuidado com tudo a partir da bagagem. O Rui é 
um bom companheiro de viagens.

(*) Professora, escritora, pintora e artesã.
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Te pegue pela mão

Para onde eu vou caminho com passos firmes, porque antes decidi aonde ir. No 
percurso da vida já tive que fazer escolhas entre encruzilhadas que me colocavam 
em dúvida - qual rumo tomar? Não foi fácil, mas tive que aprender a me guiar, por 
vezes desacompanhada, mas protegida.

Foram nesses momentos que precisei pegar na mão do meu destino e ser firme nos 
propósitos e no objetivo de onde chegar.

Com o tempo fui me dando conta que a vida nos ensina por meio de lições tiradas 
da enciclopédia das experiências, dos erros e acertos, das hipóteses submetidas a 
testes, nem sempre aceitas.

E é com base nesse aprendizado que agora, já madura, arrisco-me a sugerir - te 
pegue pela mão, com firmeza, e não a solte enquanto não se sentir seguro, pois 
assim é a vida, uma constante busca por equilíbrio e harmonia entre corpo, mente 
e espírito.

Iêda Chaves Freitas

06.06.2022
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NOSSA PRIVACIDADE NÃO NOS PERTENCE

por João Cláudio em 19 de junho de 2022

 
Prefeituras e órgãos públicos diversos com sistemas integrados de vigilância tem 

sido invasor da intimidade alheia e instalam seus equipamentos onde a lei permite e nunca 
tornarão público como e quando estão instalados alguns outros em que não há permissão 
legal, mas que podem alcançar em suas câmeras quem não sabe estar sendo vigiado e não 
deveriam, de uma forma que a privacidade poderia ser respeitada pelo bem estar próprio e 
alheio.
            Nos meios privados segue a intromissão não consentida. Nunca saberemos o 
lugar quando ou porque grande parte das lojas colocam seus meios de vigilância velada. 
Tampouco como elas usam isso contra pessoas honestas a despeito de alcançar ladrões que 
queiram pilha-las, colocando todos na mesma leva de desconfiança.  
          Aqueles aparelhinhos alados, os drones, tem uma vasta área e seu alcance mostra 
alguém ou algum lugar de forma remota, imagens que seus donos nunca permitiriam e 
as razões pra sua implantação são sempre as mais simplórias. Contudo, contundentes na 
privacidade porque nunca delimitam fronteiras; daí que podem ver ouvir e bisbilhotar pra 
todo canto e de todo modo. Na verdade, claro que investigadores, detetives e até mesmo 
pessoas bisbilhoteiras, cada um no seu quadrado vão te vigiar e você nem sequer desconfiará. 
Mas isso em nada se compara ao Big Brother geral que alcança a todos. Na internet, oferecem 
à venda canetinhas e outros souvenirs minúsculos, com câmeras de vigilâncias menores. 
apetrechos de bisbilhotagem à serviço de quem queira sair pela rua e lidar com pessoas 
desconhecidas que não se sabem filmadas para depois serem editadas e  suas imagens usadas 
por gente mal intencionada de todas as formas. O ato de filmar garagens e locais públicos, 
também pode ser usado através de quem nem avisou ao dono do lugar que tem algo ali que 
tolhe sua individualidade servindo à vontade alheia de alguém que as vezes ele jamais viu 
ou verá.

      Reconhecidamente apresentadas nas queixas policiais quanto ao crime cometido, as 
mulheres são as vítimas mais frequentes. A polícia já tem vasto histórico de casos de levianos 
com câmeras no sapato para observar mulheres que pensam ter a privacidade preservada e 
não percebem tal violação em sua intimidade.

    O mundo é todo mapeado.  Plataformas do tipo Google maps tem suas serventias, 
mas quem o elaborou certamente pode deter meios a seu favor e usa-los em tempo real e 
de forma inversa e saber onde estaria quem ligou o dispositivo para chegar a alguma parte 
desde que haja interesse. Afinal quem te ensina um caminho sabe para onde você vai ou 
foi e se houver interesse vai atrás de você ou usa tal circunstância para te vigiar de acordo 
com os interesses que por sua vez são múltiplos e seguem um modelo do tipo venda de 
CPF ou dados cadastrais fornecidos por atacado pelas lojas à revelia de clientes. Nos PCs, 
uma busca por um produto invade seu caminho com uma enxurrada de sugestões não 
solicitadas. Resumindo estão encampando todas as formas de invadir a vida das pessoas. 
Alguém por exemplo já sabe de forma remota o IP de um computador ou notebook e pior: 
Não há nada a ser feito, afinal, quem? de onde e porquê? Usarão isso contra você bem no 
estilo que usam nos celulares com escutas não autorizadas, gravações nunca consentidas, 
mas comprometedoras a exemplo da forma como foi contra pessoas públicas. Câmeras 
escondidas, drones e outros meios, que sequer sabemos quais sejam, é vigilância de perto 
e de longe. 
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          QUE TERIA PENSADO ALÉM DE ESCREVER SEU DIÁRIO? *

Assisto um documentário pela TV, fico extremamente comovido.
Os fatos narrados não são ficções, ocorreram há um pouco mais de seis décadas, que para 
longa história da humanidade, não é um período tão longo; e para nos parece que realmente 
foi ontem...

E os acontecimentos presentes demonstram que eles se repetem; demonstrando que boas 
partes dos seres humanos, prosseguem de modo arbitrário; invadindo países, tolhendo suas 
liberdades, com o agravamento maior: O desrespeito à vida, pois todos os meios justificam os 
fins...

Voltando as nossas Reflexões do Cotidiano; que pensaria a adolescente daquela época, sobre 
o mundo que a cercava? O longo confinamento, que havia sido imposto, que tolhia um dos 
maiores dons que Deus outorga a cada um: A liberdade...

Os dias se passavam numa rotina angustiante; pela fresta da cortina, furtivamente olhava para 
fora, apesar da sua dor do confinamento, a vida lá fora continuava, as pessoas se locomoviam, as 
árvores obedecendo ao infalível ciclo da natureza, floriam, davam frutos: O Criador demonstra 
pelas suas Leis que a Natureza é um livro em as seqüências lógicas de suas páginas... 

Talvez pensasse: Em que se baseiam as descriminações e as segregações, impostas 
arbitrariamente; não somos filhos do mesmo Criador?
Com que direito uma nação invade a outra, impondo normas extremamente desumanas, com 
que direito? Baseados em que?

As “leis”, impostas pelos os que de tem o poder, são temporárias, não duram para sempre, 
sendo apenas vis regras pelos que estão provisoriamente no poder. 

As Leis Divinas, estas sim são imutáveis e estão latentes na consciência de cada ser; na 
Liberdade, na Solidariedade, e que acima de tudo deve prevalecer que somos todos irmãos, 
almas oriundas do mesmo Criador, que nos deu um Mundo, com os recursos para suprir as 
necessidades de todos; as discriminações são frutos da própria ignorância destas Leis, que 
podem serem violadas, mas que o inevitável é que retornem a vida em si a uma condição de 
normalidade...

Alguns meses antes de terminar o Segundo conflito mundial, a família foi descoberta em 
seu esconderijo, foram levados e separados em campos de concentrações diferentes; todos 
vieram a falecer, exceto o pai, ela três semanas antes do campo de confinamento libertar os 
sobreviventes, em função da vitória dos aliados...

O pai retorna só, imagine o tamanho da sua dor; chegando a sua casa, a fiel servidora o recebe, 
e lhe entrega o diário; as folhas foram jogadas e espalhadas na sala no momento da prisão 
da família, pelas “autoridades;” jogadas no chão como se fosse lixo, milagrosamente não se 
perderam...
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Mas, naquele diário estava uma preciosa lição de vida, de resignação, de reflexões, de alerta 
para as aberrações do comportamento humano não repetissem em outros tempos, em outros 
locais, em que os traumas são de difícil cicratização... Que só o tempo e, em muitas vezes 
em “outras vidas”, poderão finalmente apagar em definitivo os desatinos, causados pelos 
“Senhores da Escuridão” que volta e meia envolvem países e povos, porem, o Sol Tornará a 
Brilhar”, iluminando as “Trevas” daqueles que teimam em viver sem Deus em seus corações; 
nesta semeadura inglória, levarão centenas de anos para resgatar; que poderão não se restringir 
a este Mundo, mas em outros condizentes com o seu nível de consciência e procedimentos... 
      
*O Diário de Anne Frank, foi transformado pelo seu pai (Otto Heinric Frank, faleceu em 
1980) em livro que já alcançou 31 milhões de exemplares, em traduções para vários países. O 
direito autoral da obra ficou como herdeiro um fundo na Suíça.

Apesar dos fatos terem passados a mais de 65 anos, não deixa de ter um valor histórico; 
retratam o nefasto período que envolveu a Holanda invadida, em que sua capital Amsterdã, 
foi o palco de destaque, em que as perseguições em função da nacionalidade Judaica; em que 
a liberdade foi totalmente restringida; e o respeito à vida foram totalmente negligenciadas...

Após a invasão, os “vencedores”, convocaram os judeus para “espontaneamente,” a irem 
um local para se cadastrarem; com declaração minuciosa de seus bens; dias depois eram 
convocados, - por carta. - a lá comparecerem para entregarem todos os seus bens; em sua 
roupa era distinguida uma estrela, para dar destaque a sua nacionalidade; a partir daí somente 
poderiam se locomover a pé; as compras de feira seriam feitas quando a mesma estivesse 
para ser encerrada, cuja qualidade dos produtos era de baixa qualidade; dá para acreditar? 
Ofertavam-se prêmio para quem denunciasse algum judeu escondido... 

O Diário de Anne Frank foi escrito entre 12/06/42 a 01/08/44, a prisão da família e de mais 
algumas pessoas, se deu em 4  de agosto de 1944; pelos Agentes da Gestapo; ela faleceu no dia 
31 de março de 1945,  com 15 anos.
Annelies Marie Frank, mais conhecida por Anne Frank; nasceu em 12 de junho de 1.929, em 
Frankfurt am Main, Alemanha. Faleceu em 31 de março de 1.945, Bergen-Belsen, Alemanha.

*Os números foram compilados da Wikipédia

Walmor Zimermam

walmor.zimerman@gmail.com      
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Ensaios
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O FAZER E O REFAZER POÉTICO NA PROFUNDIDADE DA COMPOSIÇÃO DO SPINA 

Piovesan, Cleusa1

A proposta desse estudo, expondo uma análise interpretativa de um gênero textual que está se 
expandindo em produções Brasil afora, o Spina2, criado por Ronnaldo de Andrade3, em 2019, como uma nova 
proposta para se fazer poesia no século XXI, tendo ele criado, dois anos depois, a proposta de Colar de Spinas, 
é apresentar o processo de criação, centrado nas reflexões do(a) poeta sobre os recursos que a linguagem 
apresenta (vocabulares, estilísticos, sinestésicos), em momentos de inspiração e de fruição do penasamento, a 
fim de dar forma ao que chamo de produto final: o poema.

Para Mário de Andrade, a poesia “tende a despojar o homem de todos seus aspectos contingentes 
e efêmeros, para apanhar nele a humanidade”, (ANDRADE in MANFIO, p. 59, 1987), sendo assim, cada 
poema contém em si a subjetividade do autor, suas emoções, suas idiossincrasias, suas ideologias, atreladas 
a seu contexto de mundo, que encontra ou não esses mesmos aspectos no contexto de mundo do leitor. O 
sentido? A interpretação? Ficam à mercê de quem se identifica com ele... ou não, por isso, a análise realizada 
nos poemas do Colar de Spinas, é inteiramente minha, e permite ao leitor tirar suas próprias conclusões.

Tendo como uma das bases teóricas o texto A filosofia da composição, de Edgar Alllan Poe, eu, Cleusa 
Piovesan, convidei Ronnaldo de Andrade, o criador dessa nova forma poética, o Spina, a compormos um Colar 
de Spinas, com a intenção de levar ao conhecimento dos demais spinaístas (ainda em processo de criação e 
aperfeiçoamento dessa forma poética) e do público leitor de poesia, um entendimento mais aprofundado de o 
que é o fazer poético, não apenas centrado na fruição e no pensamento e nas emoções do autor, mas estruturado 
com conhecimento teórico-científico para que o texto seja planejado com rigor estético, pois algumas formas 
poéticas assim o exigem. E, como afirma Poe (1999),

muitos escritores, especialmente os poetas, preferem ter por entendido que compõem por meio 
de urna espécie de sutil frenesi, de intuição estática; e positivamente estremeceriam ante a 
idéia de deixar o público dar uma olhadela, por trás dos bastidores, para as rudezas vacilantes 
e trabalhosas do pensamento, para os verdadeiros propósitos só alcançados no último instante,  
para os inúmeros relances de idéias que não chegam à maturidade da visão completa, para as 
imaginações plenamente amadurecidas e repelidas em desespero como inaproveitáveis, para 
as cautelosas seleções e rejeições, as dolorosas emendas e interpolações (POE, p. 01,1999).

Com a convicção de que o Spina, criado por Ronnaldo de Andrade, em 2019, é uma forma poética que 
promove profunda reflexão autoral, bem como desperta curiosidade no público leitor, deixarei o público saber 
que a escrita é “suor e lágrimas” até que esteja pronto o texto, seja em verso ou em prosa. Esse pressuposto 
confirma-se a cada nova produção de Spina, porque há um amadurecimento da escrita, num fazer e refazer, 
na escolha vocabular, na preciosidade das rimas, na análise linguística, no uso adequado da pontuação, sem a 
obrigatoriedade da contagem de sílabas literárias, fazendo desse gênero da modernidade um dos mais difíceis 
de serem compostos. Os pressupostos de Candido (1996) já constatavam isso, quando ele afirmou que

1  Mestrado Profissional em Mestrado Profissional em Letras pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, 
Brasil(2020), escritora, poetisa, docente do Quadro Próprio do Magistério do Secretaria de Educação do Es-
tado do Paraná , Brasil
2  Ver regras em:  https://www.recantodasletras.com.br/autor.php?id=225525
3  Poeta pernambucano, licenciado em Letras, criador da forma Spina, acadêmico da Academia Independente 
de Letras (AIL), e presidente da Associação Brasileira de Poetas Spinaístas.
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a poesia moderna, sobretudo em certas literaturas, adotou com franca parcialidade o 
verso livre. Mas à medida que o século vai correndo, nota-se um retorno crescente ao 
verso regular, embora sem os ritmos cantantes dos metros tradicionais (CANDIDO, 
p. 63, 1996).

. Sendo assim, compor um Spina é um exercício mental dos mais árduos e um desafio à capacidade 
criadora dos poetas, uma vez que unir em um texto literário a poeticidade (representada pelas figuras de 
linguagem), com reflexões sobre os efeitos de sentido da linguagem, representada pelos elementos linguísticos 
que suas regras exigem, e com os recursos de versificação, sem a exigência de contagem de sílabas métricas, 
torna-se labor de mestres em escrita literária. Como afirma Pignatari (p.11, 2011), “o poeta é um ser de 
linguagem. O poeta faz linguagem, fazendo poema. Está sempre criando e recriando a linguagem. Vale dizer: 
está sempre criando o mundo. Para ele, a linguagem é um ser vivo”; um ser que cria vida na imaginação dos 
poetas e se transfigura numa complexidade de expressões literárias, abarcando o “sentimento de mundo”, já 
expresso por Drummond.

Em apenas dois anos de existência, estipuladas suas regras de composição, o Spina, em produções 
constantes de autores que fazem parte do grupo no Facebook “SPINA – Associação Brasileira de Poetas 
Spinaístas”, e de professores, que divulgam em algumas escolas de algumas regiões do Brasil, fazendo oficinas 
literárias, com o auxílio de Ronnaldo de Andrade, tornou-se motivo de reflexão sobre o fazer poético, e muitos 
spinaístas começaram a compô-lo observando o alinhamento no comprimento dos versos que compõem cada 
estrofe, primando pela estética, pela beleza na apresentação do texto. Candido (1996), ao analisar o fazer 
poético, afirma que o autor

é dotado de um senso especial em relação às palavras, e que sabe explorá-las por meio 
de uma técnica adequada a extrair delas o máximo de eficácia. Só a tais homens ocorre 
o fenômeno chamado inspiração, que é uma espécie de força interior que o leva para 
certos caminhos da expressão (CANDIDO, p. 64, 1996).

Além de muita inspiração, alguns dos autores que demonstraram maior proficiência na composição do 
Spina, tanto em poeticidade quanto em estética da criação, foram convidados a fazer parte de uma antologia, 
Nova Poesia Brasileira Spina, lançada em 2021, reunindo 10 spinaístas, entre os quais, eu, Cleusa Piovesan, 
Edilson Costa, Antonio Queiroz, Liz Rabelo, Rose Rosário, Arthur José Carreia que nos dedicamos ao primor 
estético, extraindo muito mais que reflexões do texto literário, comprovando o “labor de ourives” a que Olavo 
Bilac se referiu ao compor Profissão de fé; um hino de louvor a quem se dedica a fazer poesia com muito mais 
do que inspiração. Para Bakhtin (2006),

do ponto de vista da estética, o importante é que sou, para mim mesmo, o sujeito 
de qualquer atividade, seja ela qual for — visão, audição, percepção, pensamento, 
sentimento, etc. —, e procedo, por assim dizer, de mim mesmo em minha vivência que 
é orientada para a frente de mim, para o mundo, para o objeto. Para o objeto com que 
estou confrontado, sou o sujeito (BAKHTIN, p. 58, 2006). 

Essa concepção de Bakhtin, como sujeito de minha escrita, propõe-me reflexões sobre a intrínseca 
ligação entre o autor (poeta) e seu objeto de estudo e composição (o poema), que é o que apresentarei nessa 
análise literária sobre a composição do Colar de Spinas, nova proposta de Ronnaldo de Andrade no início de 
2022, para motivar os spinaístas a produzirem e a interagirem com o texto poético de forma a promover maior 
apuro nas composições. O Spina original é um poema curto (embora não possa ser considerado um gênero 
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minimalista, pelo excesso de regras em sua composição), enquanto o Colar de Spinas se torna um poema 
longo, com um único título, que pode ser considerado o mote para todas as composições. Para Poe (1999),

um poema longo é, de fato, apenas a sucessão de alguns curtos; isto é, de breves 
eleitos poéticos. É desnecessário demonstrar que um poema só o é quando emociona, 
intensamente, elevando a alma; e todas as emoções intensas, por uma necessidade 
psíquica, são breves (POE, p. 02,1999).

O Colar de Spinas estabelece regras específicas, e a possibilidade de o/a poeta compô-lo sozinho/a ou 
em conjunto (máximo de oito autores), com um número de oito Spinas, cuja palavra final do último Spina 
tem de ser a primeira palavra (trissílaba) do primeiro Spina. Aliadas às regras originais do Spina, nos poemas 
do Colar de Spina, o Spina subsequente deve iniciar com uma trissílaba extraída da segunda estrofe do Spina 
anterior (o que significa que um autor tem de esperar o outro produzir para dar a sequência), desafiando os 
spinaístas a olharem para o texto do outro, o objeto em comum (o poema), com uma temática determinada pelo 
autor que compõe o primeiro Spina, e seguir aprimorando o próprio texto, entrelaçando sujeito-autor com o 
objeto-criação, de modo a expressar toda a poeticidade que do texto suscita. Bakhtin salienta que 

o que diz um autor deve ser considerado com a maior circunspecção pelas seguintes 
razões: a reação global de que procede o todo do objeto decorre do desempenho do 
ato criador e não é vivida como algo determinado - pois o que a determina se encontra 
precisamente no produto criado, isto é, no objeto a que essa reação deu uma forma 
(BAKHTIN, p. 28, 2006).

Pensando nas relações de sentido que a criação em conjunto pode apresentar, Ronnaldo e eu decidimos 
formar um Colar de Spinas, a partir da publicação de um Spina meu, no grupo do Facebook, ao qual Ronnaldo 
respondeu, e eu observei alguns aspectos de composição que poderiam servir de fio condutor para os poemas: 
em meu primeiro Spina as rimas seguiam a primeira opção de rimas (3o, 6o e 8o versos), enquanto Ronaldo 
compunha o seu com a segunda opção (3o, 4o, 6o e 8o versos). Então, decidimos que cada um permaneceria com 
esse modelo nas composições seguintes.  Adotei o estilo de compor os versos encerando a ideia, quebrando os 
versos em unidades de sentido, e complementando-o com o verso seguinte, usando iniciais em maiúscula no 
início dos versos, em todos os meus poemas; já Ronnaldo usou o embanjament (dar continuidade de um verso 
em outro), com maiúsculas apenas quando iniciava nova(o) ideia/sentido, seguindo o estilo do texto em prosa.

Também primamos por utilizar as relações de sentido, expressas pelas figuras de linguagem, “passíveis 
de expressividade poética, que depende da organização dada pelo poeta ao seu conjunto, formando um sistema, 
que é o poema. E na base está a força expressiva e criadora a que chamamos inspiração” (CANDIDO, p. 98, 
1996), ou seja, ser poeta é uma pratica constante sobre o fazer poético para utilizar-se de todos os recursos de 
que a linguagem dispõe para exprimir os sentimentos que afloram no eu lírico.

Além disso, tanto em meu poema inicial quanto no de Ronnaldo percebi que há uma palavra formada 
por derivação imprópria, então decidimos que em todos os Spinas haveria uma, firmando-se assim um estilo 
próprio a cada poeta, em prol de um texto de valor literário único, e o tema escolhido para todos os Spinas foi 
“Sonhos”. Para Bakthin (p. 29, 2006), “o autor-criador contribuirá para nos esclarecer o homem-autor, sendo 
apenas depois disso que o significado do que ele disser sobre seu ato criador ficará completo e esclarecido”. 
Nesse exercício mental de organização do Colar, pude perceber as peculiaridades entre a minha escrita e a de 
Ronnaldo, os pontos em comum e a possibilidade da produção em conjunto para poder realizar a análise. 
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Como já disse Mário de Andrade (in MANFIO, p. 60, 1987) no Prefácio Interessantíssimo de Pauliceia 
Desvairada, “quando sinto a impulsão lírica escrevo sem pensar tudo o que meu inconsciente me grita. Penso 
depois: não só para corrigir, como para justificar o que escrevi”. Dessa forma, concebo o fazer poético e 
atrevo-me a analisar o Colar de Spinas que compus com Ronnaldo.

Uma vez explanado o processo de composição, apresento, a seguir, a análise interpretativa do Colar de 
Spinas, lembrando que os poemas foram escritos intercaladamente, o que nos permitiu entrelaçar um ao outro, 
pois cada um dos autores teve de ler e analisar o poema anterior para compor o seu e seguir as regras estipuladas 
pelo Colar. Atrevo-me, aqui, a analisar um eu lírico, a quem emprestei minha verve literária, correndo o risco 
de ser imparcial, pois em mim autor e narrador se fundem em um só e extravasam os sentimentos. Tentarei me 
distanciar do processo de escrita para melhor analisar o eu lírico de meus Spinas, sem comprometer o teor do 
processo crítico.

SONHOS NAUFRAGADOS

1.
Entrego meus sonhos
À ventania outonal...
Espalho meus ideais.

Ao desfolhar malmequer criei fantasias,
Magia do amor engambelou-me desejos,
Galantes cortejos perderam-se no cais...
Tempestade de delírios desviou-me rota
Naufraguei utopias... vivo meus jamais!

Cleusa Piovesan

Nesse Spina número 1, apresento o eu-lírico desiludido, desencantado com os sonhos de amor. 
Entremeio a uma ventania outonal, o desfolhar do malmequer, ele deixou-se levar pelas paixões suscitadas 
pelo desejo, perdendo-se em fantasias. A referência ao mar, nas palavras “cais, tempestades, naufraguei” 
reforça a ideia da inconstância do amor que, por vezes, engolfa os amantes em uma turbulência da qual não 
conseguem se desvencilhar, constatando que o objeto de desejo era apenas utopia. Viver os “jamais”, advérbio 
usado com função de substantivo, dá força à concretude das decepções causadas pelos sonhos de amor, e 
significa a descrença em novos relacionamentos. O poema está carregado de simbologias, pois como afirma 
Candido (1996). 

a importância do valor simbólico da palavra é um dos postulados da psicologia 
moderna, mostrando que a palavra é não apenas signo arbitrário (como ensina a 
linguística), mas invólucro simbólico de um sentido que radica em camadas profundas 
do espírito (CANDIDO, p. 96, 1996).

E não é apenas a escolha vocabular que confere a esse Spina de teor simbólico, um exemplo de reflexão 
sobre o fazer poético; o uso de rimas internas dá melodiosidade ao poema, porque entrelacei palavras que 
se conectam, despertando no leitor a visualização das imagens que ele representa, por meio de metáforas e 
personificações.
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2.
Naufraguei nas promessas
amorosas; deixei-me levar
pelas gostosas sensações.

Tatuei no peito dois corações,
os nossos nomes dentro deles,
como se não tivessem senões.
Hoje, sem mais nenhum sonho,
sigo vida afora, aos empurrões.

Ronnaldo de Andrade

Ronnaldo, no Spina número 2, dá continuidade e reforça o sentimento do eu-lírico de não confiar no 
amor, mas com lembranças agradáveis, porque, ao tatuar no peito dois corações, ele revela as marcas deixadas 
pelo amor que se foi, mesmo sem restar mais nenhum sonho. Ele entende que a vida segue, apesar dos “senãos” 
(conjunção com valor de substantivo), ou seja, das adversidades do amor. Spina de grande expressividade, 
pela dorida perda do amor e pela fallta de esperança, pois o eu lírico segue “aos empurrões”, sem se importar 
com o rumo de sua vida.

Candido (1996, p. 65) afirma que “com base na possibilidade de estabelecer analogias o poeta cria a 
sua linguagem, oscilando entre a afirmação direta e o símbolo hermético”, o que pode ser percebido na quebra 
temporal ontem/hoje, que apresenta uma comparação entre o que se foi e a condição do eu-lírico na atualidade, 
desiludido, mas seguindo em frente de qualquer modo, contrapondo o sentimento do eu-lírico de meu Spina 
inicial, que se desviou da rota; ambos marcados por intenso subjetivismo.

3.
Corações em conflito
Entre muitos poréns...
Enfrentam mar bravio.

Os sonhos sacolejam, buscam resgate,
São fantasmas a rondar... eternizam-se,
Enfrentam as ondas: gigantesco desafio
Em loucas tentativas; precisam acordar.
Soltar suas amarras, acalentar desvario!

Cleusa Piovesan

No Spina número 3, o eu-lírico, ainda se sente perdido num “mar” de emoções contraditórias, mas em 
busca de resgate. Os “poréns” (conjunção com função de substantivo) servem de alerta a novos sofrimentos, 
enfrentando “as ondas”, do mesmo mar revolto descrito no Spina número 1, o que revela, também, a unidade de 
sentido com a palavra “empurrões” do Spina de Ronnaldo, uma vez que agora os sonhos “precisam acordar”, 
“acalentar desvarios”, encontrar novo sentido para acreditar no amor, acalmar os “corações em conflito”. A 
personificação dos sonhos atibui-lhes um poder maior do que eles têm, uma vez que quem determina as ações 
é o eu lírico, mesmo que influenciado pelos sonhos.
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A importância dos recursos estilísticos na composição poética pode ser percebida pelo uso da 
“linguagem figurada, sobretudo a metáfora, representam um tipo muito mais condensado e carregado de 
sentido”, apontada por Candido (p. 98, 1996), como uma figura recorrente no fazer poético. Nesse Spina, a 
metáfora de que os sonhos são “fantasmas a rondar” e as personificações presentes, principalmente, nos dois 
últimos versos conferem leveza aos sentimentos, revelando um eu-lírico em busca de liberdade. 

4.
Acordar sem sequer
ter cochilado. Sentir
aquele beijo outrora

dado, ainda hoje me devora,
é alucinógeno, foge à razão.
Parto sem jamais ir embora,
evito dormir para não sonhar
com aquilo que sonho agora!

Ronnaldo de Andrade

Ronnaldo apresenta um eu-lírico ainda preso às boas lembranças do amor que se foi, ao mesmo tempo 
em que apresenta a perspectiva de se libertar de “aquilo” (pronome demonstrativo que substitui o substantivo 
“beijo”) que ainda está premente, despertando seus sentidos, mesmo que tenha sido apenas um sonho não 
concretizado. 

Aqui, a temática “Sonhos” aparece subentendida pela expressão “é alucinógeno”, criando a imagem 
da fantasia que os sonhos propiciam. A antítese no verso “parto sem jamais ir embora”, apresenta o conflito 
interior de quem deseja se reconciliar com o amor e abrir o coração, cansado de desilusões, conferindo grande 
força simbólica a esse Spina.  Candido (1996, p. 65, 1996) aponta que “muitas vezes, o elemento simbólico 
não está na peculiaridade das palavras, ou na sequência de imagens, mas no efeito final do poema tomado em 
bloco. E em tudo observamos a capacidade peculiar de sentir e manipular palavras.” 

A escolha das rimas externas, utilizando um verbo e três advérbios, e algumas internas, demonstra a 
preocupação do poeta com a preciosidades dos versos. A retomada da antítese, relacionando o início e o final 
do poema (acordar/dormir) faz o fechamento perfeito, representando a angústia do eu lírico e suas incertezas, 
num jogo de manipulação das palavras e de sua simbologia.

5.
Embora desejei grandiosidades...
Paixões avassaladoras, temporãs;
Agora: sossegados sentimentos!

Sonhos foram levados pelas ilusões
Que trouxeram decepções, males vis
Invocados por mentiras aos ventos...
Essa maçã adormecida entre talvezes
Quer a mordida, olvidando tormentos!

Cleusa Piovesan
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O coração se aquieta no eu-lírico do Spina número 5, desprendendo-se do sofrimento das “paixões 
avassaladoras”. Eu me apropriei da intertextualidade com o significado da maçã, biblicamente descrita como 
símbolo de tentação, e substantivando a palavra “talvezes”, deixando dúvidas sobre ser novamente “mordida” 
pelo inquieto bichinho chamando “amor”. Não chega a ser uma aliteração, mas há a repetição do fomena 
/s/, o que confere sonoridade e ritmo ao poema, como se um bichinho estivesse zumbindo no ouvido do eu 
liríco, à espera da mordida fatal. Também se percebe a oposição entre “paixões avassaladoras” e “sentimentos 
sossegados”, o que corrobora com a afirmação de Candido (p. 67, 1996) de que “a analogia está na base 
da linguagem poética, pela sua função de vincular os opostos, as coisas diferentes, e refazer o mundo pela 
imagem. Por isso é que vimos como a unidade rítmica do verso é função do significado”.

A esperança do eu lírico ressurge nos versos Sonhos foram levados pelas ilusões/ Que trouxeram 
decepções, males vis/ Invocados por mentiras aos ventos..., uma vez que o que se vai com o vento, não retorna, 
como já diziam os versos de Cecília Meireles, em Romanceiro da Inconfidência, acalentando a ideia de que 
nova “mordida” na maçã o fará esquecer os tormentos.

6.
Mordida de amarguras
perder-se a esperança,
torna-se uma qualquer.

Não se vê como mulher,
nem tal qual um homem,
nem sabe nada que quer.
Não nada nada nesse rio,
não amará mais – se der.

Ronnaldo de Andrade

Esse Spina número 6 apresenta uma peculiaridade: apresenta apenas uma palavra trissílaba em cada 
estrofe, o que significa, dentro das regras do Colar de Spinas, que eu devo usar, obrigatoriamente, a palavra 
“amará” para iniciar o próximo Spina, uma vez que a regra determina que ele tem de ser composto iniciando 
com uma palavra trissílaba, presente na segunda estrofe do anterior. A palavra com derivação imprópria 
é “qualquer” (pronome indefinido com valor de substantivo), que também faz parte da escolha das rimas 
(dois substantivos e dois verbos), caracterizando rima rica (quando rimam palavras de classes gramaticais 
diferentes). Como afirma Candido (2006, p. 80), “a produção da arte e da literatura se processa por meio de 
representações estilizadas, de uma certa visão das coisas, coletiva na origem, que traz em si um elemento de 
gratuidade como parte essencial da sua natureza” e, nesse poema podemos perceber os sentimentos inerentes 
a todo ser humano, universalizando o sentimento de vazio, a perda de identidade de um eu lírico sofredor.

Promovendo unidade com os Spinas anteriores, o retorno à desilusão amorosa, a desistência pela busca 
dos sonhos do eu-lírico, apresenta-se na dúvida sobre a própria identidade, bem como no uso que Ronnaldo 
fez do vocábulo “nada” com valor de pronome indefinido, de verbo e de substantivo, demarcando bem os 
conflitos que corroem as esperanças.

7.
Amará, reviverá sonhos,
Abrirá novos caminhos,
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Perder-se-á em paixões?

Ela vislumbra, sensual... lobo faminto,
Deleita-se, ansiosa para se aprisionar,
Predador inato, demolidor de emoções,
Vem sem porquês, sonhando aventuras.
Entregue ao desejo, restam-lhe opções?

Cleusa Piovesan

Restou-me invocar a dúvida sobre os sentimentos do eu-lírico, iniciando o Spina número 7 com o verbo 
no futuro, questionando, novamente, a inconstância das paixões vorazes que não se prendem a tempo e espaço;  
sãosentimentos à flor da pele, que necessitam ser saciados. A escolha vocabular deu-se intencionalmente, 
diante da obrigatoriedade de iniciar o Spina com o verbo amar no Futuro do Indicativo, num jogo entre a 
linguagem real e a linguagem figurada. Ao fazer as interrogações no final das estrofes, propus-me a desafiar 
Ronnaldo a respondê-las. Conforme afirma Candido (1996),

as palavras em sentido próprio são geralmente dirigidas pelo poeta conforme um intuito que 
desloca o seu sentido geral; as palavras com sentido figurado são usadas com um senso de 
pesquisa expressional, de criação, de beleza, explorados sistematicamente, o que lhes confere 
uma dignidade e um alcance diversos dos que ocorrem na fala diária (CANDIDO, 1996, 
p.70).

Também fiz uma reviravolta ao optar pelo eu-lírico feminino, trazendo-o ao presente, o aqui e o agora 
dos desejos em gestação, clamando pelo amante, introduzido pelos vocativos “predador inato, demolidor de 
emoções”, utilizando-me da derivação imprópria “porquês” (no caso, substantivo), exigindo que ele venha 
sem motivos ou explicações, nem perguntas, para que o sonho se realize.  Ao fechar o poema com um verso 
em forma de pergunta Entregue ao desejo, restam-lhe opções?, antecipo o “desassossego” que provocará, 
ao constatar que quando se está “entregue ao desejo”, as emoções dominam a razão. Ronnaldo é desafiado a 
responder às questões, fazendo com que o título do Coral caiba, em seu Spina, sem ser uma continuidade do 
meu.

8.
Faminto... desejo-lhe saudoso,
desejo mentecapto. Lanço-me,
impropriamente, finjo-me cego.

Vislumbro opções; vejo-me sem ego,
renego as decepções. Ansiando tê-la,
o desassossego, ó, eu desassossego.
Ao constatar náufragos meus sonhos,
olho-me pulverizado, não me entrego!

Ronnaldo de Andrade

O Spina final, número 8, pela regra do Colar, tem de terminar com a palavra trissílaba que deu início 
ao Spina número 1, fechando o círculo do Colar: entrego. Então, Ronnaldo teve de, obrigatoriamente, compor 
as rimas desse Spina com a mesma terminação rímica e, novamente, optou pela rima rica (dois substantivos 
e dois versos), demonstrando o refletir em seu fazer poético. O uso do vocábulo “mentecapto” com valor de 
substantivo no segundo verso provoca a dúvida sobre quem está demente (o desejo ou o próprio eu-lírico?). 

Candido (p. 63, 1996) aponta-nos as unidades “que constituem a linguagem poética propriamente dita: 
palavras e combinações de palavras dotadas de um significado próprio que o poeta lhes dá, e que se tornam 
condutoras do significado do poema”, assim, Ronnaldo apropria-se dos recursos que a linguagem poética lhe 
proporciona e compõe seu Spinas explorando, também, o sentido real e o figurado das palavras.
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O eu-lírico masculino interage com o eu-lírico feminino do poema anterior, na primeira estrofe, 
deixando-se envolver pela aventura de realizar o sonho de amor, cegamente, porém, na segunda estrofe, 
a razão, é representada no verso da primeira estrofe Vislumbro opções; vejo-me sem ego, expressando um 
subjetivismo exacerbado, no qual as emoções estão “à flor da pele”. Com o desassossego provocado pelo 
naufrágio de seus sonhos, recobra a razão no último verso e nega-se a vivenciar mais uma ilusão, fechando o 
Colar de Spinas com “chave de ouro”, pois remete claramente ao título dado. 

A produção em conjunto permitiu-nos realizar o exercício de olhar para a temática com o olhar do 
outro e, assim, entrelaçarmos os Spinas do Colar, pelo fio condutor de ideias e de contexto em comum, 
abusando dos recursos estilísticos do texto literário, seguindo as estratégias de composição acordadas a partir 
do primeiro Spina de cada um, criando uma unidade de sentido do início ao fim do Colar. Como bem salienta 
Bakthin (2006),

o autor deve situar-se fora de si mesmo, viver a si mesmo num plano diferente daquele 
em que vivemos efetivamente nossa vida; essa é a condição expressa para que ele 
possa completar-se até formar um todo, graças a valores que são transcendentes à sua 
vida, vivida internamente, e que lhe asseguram o acabamento. Ele deve tornar-se outro 
relativamente a si mesmo, ver-se pelos olhos de outro (BAKHTIN, p. 36, 2006).

Numa análise individual, pude constatar que o fato de, como autores, compartilharmos sentimentos 
em comum em relação à temática do Colar, possibilitou o perfeito entrelaçamento entre os poemas, levando à 
preciosidade do texto literário, comprovando a tese que defendemos desde o início de que o fazer poético não 
está centrado apenas em inspiração, mas numa combinação de fatores que exigem, principalmente, reflexões 
e conhecimentos teóricos que fundamentem o processo de escrita.

Enfim, posso afirmar, sem pretensões, que “não quero discípulos. Em arte: escola = imbecilidade 
de muitos para vaidade dum só” (ANDRADE in MANFIO, p, 77, 1987), assim, a proposta de composição 
em conjunto, como propõe o Colar de Spinas, permite que nos libertemos de vaidades e percebamos na 
composição do outro autor o estilo próprio, aspectos peculiares que produzem poeticidade, sem imitações e 
nem espírito de competição, apenas uma forma diferente de expressarmos a subjetividade.
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Poemas
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Adriana Ribeiro, Escritora e Poeta de Arauá-SE. Pedagoga e Historiadora 
(UFS). Esp. em Ensino de História - (FSLF) Mestranda em Educação Superior 
(FUNIBER). Professora do Estado e Município. Membro da AIL/2020. Membro 
Fundadora da AILAP/2021- Acadêmica Internacional da – FEBACLA/2021/ - 
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poético-Volume 1 e 2 - Editora Versejar. Organizadora de três Antologias e coautora 
em mais de 50 obras literárias.

Como eu te amo 
 
Eu te amo, como amo uma brisa leve, 
tão suave que sussurra melodias... 
Eu te amo, como amo o vento em greve 
quando feroz se faz livre ventanias... 
 
Eu te amo, como amo a maré mansa 
que descansa na areia em calmaria... 
Eu te amo, como o mar que não se cansa 
e, sem atavio, beija a praia em correria...

 
Eu te amo, como amo o tom azul ciano 
deste céu que nos remete à harmonia... 
Eu te amo, como amo o manto ufano 
em alizarim, na mais perfeita sintonia... 
 
Eu te amo, como amo a sombra fresca 
que só as árvores frondosas oferecem... 
Eu te amo, como amo a vista pitoresca 
da imagem que meus olhos enternecem... 
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Eu te amo, como amo a flora inteira 
da minúscula à mais gigante flor nativa. 
Eu te amo, como amo a luz primeira 
Do Sol que abre pra dizer ao dia: VIVA! 
 
Eu te amo como amo a noite escura 
Que ressalta da lua nova sua pujança. 
Eu te amo, como amo a vã loucura 
que renova-me no círio da esperança. 
 
Eu te amo como sempre amei deveras... 
E te amarei mesmo que nunca retribuas. 
Eu te amo como o amei em outras eras 
Não há nada que te afastes ou te diluas. 
 
Eu te amo como amo a voz serena 
desse silêncio que nos recita poesias... 
Eu te amo como amo a paz mais plena 
que me chama pra viver os novos dias. 
 
 
Adriribeiro/@adti.poesias



 

 REVISTA BARBANTE - 128

UM VAZIO.

O Amor é um grito no vazio,

 ser esquecido é inevitável, 

e alguns infinitos são maiores que os outros, 

e você não sabe o tamanho da minha gratidão

 pelo nosso pequeno infinito. 
Quantos infinitos temos

 e são maiores do que um do que outro. 
E isso é inevitável contar as estrelas 

sem saber que você está ali. 
E não está mais.

 

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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À POESIA

                         

Na inflexão de um sentir

A descrição superficial

Seja: com ou sem olor

Seja: um discreto sabor

Sem eloquência formal

És poesia; e ponto final.

SOFRIDO QUERER

   

Cá estou, feito múmia, «alma maltrapilha»;

Qual figura, resume-a em restos humanos

Apática, a dor - vence-a

Entrega-se; adormece na sonolência de um sentir

Alagam-se, em pântanos, «lágrimas incontidas»!

Mas eis, que no peito, quebranta-nos, renova-se...

Voa assim, feito águia; desliza em cascatas...

_ Que desatine e alague-a, em tristes pérolas!

Pois «minh’alma outrora em calvário,

Festeja em gáudios árias».

Aila Brito
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Aceteto

GRANDE AMOR

(Alberto Valença Lima)

Solidão por companhia,

Triste é a sina deste pranto!

Que num recanto, a poesia

Desagrava o meu encanto!

E o meu canto em harmonia

Sofre a perda... noite fria

Grande amor... é tanto, tanto!

Reverbera-Trio

DEVANEIO DE UM GRANDE AMOR

(Alberto Valença Lima)

 

Quero viver de amor!

Amor que me preenche

Preenche de luz e vida!

Vida que me seduz

Seduz com verso e cor

Cor que embeleza o mundo
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Mundo que tudo acolhe

Acolhe em ondas de teu sabor

Sabor que exprime o que se escolhe

Escolhe na eternidade

Eternidade que espalha em gotas

Gotas de um belo cantar...

Cantar canção que tudo inebria

Inebria com tua presença

Presença que eu tanto quero!

Obs. Poema composto no Dia dos Namorados para homenagear minha amada 
esposa.

Soneto

SOLIDÃO

(Alberto Valença Lima)

Um brinde eu vou fazer em solidão...

Pacato é seu momento de pesar,

Só pobre sempre sofre seu penar

E o brinde marca sua devoção.

Nas festas que por tua causa são

Desastres, que por si só dão azar!

Por nobres causas nós vamos brindar
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Sem pejo nem obstáculo? Ficção!

Por só na solidão encontrar paz,

Não vive num singelo manuscrito,

Que em letras garrafais, põe em negrito.

Sobeja isolamento em som fugaz

Em prece que de resto, tão atroz.

Exílio estapafúrdio, só a sós.
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Me pego pensando

A noite chega...

E com ela a reflexão do dia...

Amanhã é um novo dia...

O amanhecer chega...

Para nova oportunidade

De amar

Renovar

Brindar

A louca roda da vida...

Ana Priscila

Moreno meu

Moreno de olhos claros;

A quem suspiro apaixonada

Barba rasa, sorriso enigmático;

Assim me acabo!

Como podes provocar tanta emoção?

Menino belo! Não exito em ficar encantada

Logo. logo ficarei apaixonada perdida em seu olhar.

Ana Priscila
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Sol em pétalas
Angela Ferreira

Vida arde dentro do peito

Pressa de sentir novo amanhecer

Claridade aquece a esperança

Mulheres e flores hão de crescer

Assim como pétalas ressequidas

Lágrimas caem dos olhos

Lembranças ruins, passado

Magnífico presente será o futuro

Jamais exaurir a energia

Todas, de Gaia, fazem parte

Condição nenhuma irá abater

Converter em boa sorte

Bons ventos sacodem,

Impulsionam a semente

Altiva, se desprende,

Germinando novos pares

Evoluindo a cada fase

Até atingir a florescência

Que alegra olhares,

Ornamentam a trilha,

Iluminam a passagem

Com suas cores vibrantes

Como a força feminina
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Que gera outra vida

Resistentes são suas raízes

E essência de seu fruto

Amarelo-alaranjado, quentes

Seguindo o Sol

Gira mundo

Girassol

SONHO DE ÍCARO
Angela Ferreira

Sonhos pra sonhar, amar, viver, voar...

Voar alto, sem limites

Voar baixo, rasteiro ao mar

Gerar possibilidades, ressignificar

Sair do labirinto que nos cerca

Juntar plumas, criar asas

Ter força pra planar, nos libertar...

Libertar das amarras da imposição

Da condição servil

Da incompreensão da realidade

Das injustiças...

Enxergar que o Minotauro que nos assusta

Se materializa pela tirania, soberba, ganância, vaidade, falta de empatia...

Tenhamos sonhos produtivos, encantadores, românticos
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Compartilhemos o novelo da equidade

Exaltemos a vida, o amor, a compaixão, o perdão

Sejamos frutos do amor, simplesmente.

ARTISTA

    Angela Ferreira

meu corpo sua tela

pinceladas, borrões

apreciável pintura

Pedagoga, professora, escritora e poeta, participou de diversas antologias e coletâneas, membro de cinco 
academias e da confraria literária Ciranda Poetrix, publicações em revistas, blogs, redes sociais, participou 
de contação de histórias infantis na Rádio Heliópolis e Zummm 87,5 FM pela APEOESP. autora do livro 

Aflorar Poetrix. Instagram: @angela.ferreira3
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Minibiografia

Paulistano da garoa e da fumaça, consultor de empresas, além de planilhas cansativas faz bom picadinho e escreve 
poemas com alguma filosofia e muito sentimento. 
Leitor e autodidata das ciências humanas, amante dos filmes noir de Humphrey Bogart, George Raft, do jazz suingado 
de Ella Fitzgerald e outros dinossauros extintos há muito preto e branco atrás. 
Pai, avô e poeta “pela metade e de trás pra frente” 
este é Antonio Carlos Machado

Bolinhos de Chuva Queimados

 
Não digo tudo por que não sei mesmo, falo meia frase, deixo uma parte pra sentirem, adivinhação...todos 
tem histórias e maravilhosamente enxergam onde não se vê, falo de coisas que passam ou passaram por aqui, 
dá vontade ou nem dá, nem depende muito de mim.

 
Uma vida tem detalhes, sutilezas todo o tempo.

 
É uma xícara de chá e uma bomba-relógio feita de açúcar, uma alça de sutiã caída e um pingado escuro, 
você busca uma linha no fundo daquele quarto amarelo...nem lembrava, se foi...agora já está aqui.

 
Eu peguei uma ventania tal que quase caí, mas nem deixei a leiteira cair, a moça do bazar olhou pra mim 
com um jeito de quem nunca tinha visto um boneco de Olinda com RG.

 
Eu dou muita risada depois que saio dos lugares, as pessoas não estão acostumadas com gentileza, nem com 
bolinhos de chuva queimados, 
Mas quem disse tudo isso? Conversa de encher chouriço!

Eu não disse nada, foi você que pensou, ou sentiu, foi você, foi ela, 
ah! não foi ninguém

ANTONIO CARLOS MACHADO
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SALMOS 2021 (I) 
 
Enquanto soa a suave melodia 
(encanto que canta) 
corre o coiote, fome 
cai névoa fina, fria 
ri criança que nasce, dorme 
anseia choro, ancião que morre, deita 
sobe bandeira ao céu, trêmula 
espicha o charme, teimosia 
queima o afago, beijo 
engole o fardo, sonha 
bate saída em lugar, fica 
escolhe o tédio, vinga 
e nada se faz, do antes que se dá ao futuro, 
e mui menos que se tem a mercê... 
Tudo é perfeito perfume em poesias, 
e das minhas mãos escorre suor 
(odores) 
como lágrimas de sangue 
que molham molhados secos, 
(oh, dores) 
escreve um texto, ama 
sem ódio d’amores,  
e faz da virtude uma realidade, 
magicamente tímida, fantasia. 
  
 
SALMOS 2021 (II) 
 
Todo lirismo que me acompanha  
mistura mia sensatez e a contra-desfaçatez. 
Meu espelho de casa é transparente  
por isso que nunca me vejo perfeito, 
completo e satisfeito.  
Apenas perplexo... 
e nunca disso eu sei ou espero,  
em que resistência, embate 
redunda em meu ser. 
Qual dito e disto, o reflexo?! 
De nada em verdade eu sei. 
Deixa então entoar o quântico canto. 
Pelas fadas-lisuras daquilo que peço, 
medito são ao que teço,  
mas não rezo um terço. 
Pra mim o que vale é o texto, 
em sonhos faço e aconteço. 
Galanteios à parte, alvoroço. 
Sou pobre de mim, rico 
tiras de carne & osso,  
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 e ‘ssim me despeço, 
e ao som do coro, 
sem discurso 
silencio, 
oro. 

 
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  

 
 
 
Тело Христово примите (sem tradução) 
https://www.youtube.com/watch?v=6XfWr1_RpjY 
 
135. Psalam - Slavite Gospoda (Louvado Seja o Senhor) 
(Sociedade de Canto Ortodoxa Sérvia, ‘Vila’) 
https://www.youtube.com/watch?v=MKLwutElZ-s   
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Lilian, meu amor. 
 

 
Eu estou com tanta saudade de você... 
Sabe aquele cantinho 
Que batizamos como nosso... 
Sei que lembras, pois é, 
Tá igual quando nos vimos pela última vez. 
 
As águas estão calmas, 
Batendo com leveza nas pedras 
Estão formando umas ondinhas lindas, 
Parece que sabem o que estou sentindo, 
Penso que posso falar com elas... 
 
Lá adiante estão formando umas cores lindas, 
vindas do sol, Ele está se pondo, tá tão bonito... 
mas me parece cansado, acho que já vai dormir. 
 
Eu tenho vindo aqui todos os dias, 
Só não quando chove, porque sei 
Você não gostava de vir quando chovia... 
 
Vejo você no meu colo, como sempre ficavas 
E passo a mão nos seus cabelos, 
Como dizias que gostavas. 
 
Sabe aquelas gaivotas?! 
Que raramente apareciam, rsrsrs, 
Elas estão aqui, uma delas me perguntou por ti... 
  
Sim, aquela de pintinhas azuis.  
Eu só sorri, acho que ela ficou triste. 
  
Tem pouca gente hoje, por ali... 
 
Já vou.… tá ficando tarde, 
Ainda vou passar na padaria, 
Aquele chá que tomávamos juntos tá acabando. 
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Ah... Lilian, tô ficando um velho chato 
E um viúvo triste... 
  
Ainda falta muito pra vires me buscar?!  
  
........................ 
Antônio Souza 
(Poema Gótico) 
  
Música: https://youtu.be/5anLPw0Efmo 
Evanescence - My Immortal  
  
www.antoniosouzaescritor.com  

--

Antônio de Souza Filho

Advogado

OAB/AM. 8123
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Metamorfose

Ariane de Medeiros Pereira

Caicó/RN 

Renasci

Mais eu

Mais forte

Mais dona

Mais clara

Sem algema

Sem prisões

Ou divagações

Simplesmente, renasci!

Passagens

Ariane de Medeiros Pereira

Caicó/RN

Ela se lamentou, chorou, sofreu...

Belo dia acordou, percebeu que não era

Se refez, partiu

Sorriu e descobriu que o mundo brilha

É somente uma questão de perceber

Que a beleza da vida, mora em seu ser

Completo de sabedoria, acalento e alegria

Seguia vivendo, aventurando-se e sorrindo

Daqueles instantes, o que vale dizer?, serviu de aprendizado.

Desejou voltar? Jamais, a miséria não cabe em coração sonhador

Muito menos, quando se descobre seu valor!
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Caminhar ao vento

Ariane de Medeiros Pereira

Caicó/RN

A vida é uma paródia ridícula de viver

Sofrer? Para que?

Veste seu sorriso e sai encantando

Os desaforos são para ser cuspidos

Ditos e não ingeridos

E quem falou?

Ora se eu sei,

Para mim não fez a mínima diferença

Queria me ofender, fez foi me acordar

De um lugar, um entremeio, que não era meu.

Sorri, acenei e parti!

Felicidade se encontra em um outro momento

Quando tudo cabe em você.
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MISSÃO 

Minha missão é viver bem. 

E também fazer o bem...

Sem olhar a quem. 

Cuidar de mim,

Valorizar a vida,

Procurar entender 

O sentido da vida. 

Colaborar,

Para compreender 

O que se tem por fazer.

Missão de educar. 

Missão de respeitar. 

Missão de ser e 

De fazer feliz.

Missão de instruir. 

Missão de fidelidade, 

Tudo a bem da verdade.

                 Assma Gabriela  
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SURPRESAS CÓSMICAS

o acaso nos quis próximos
te achei numa janela do mundo
olhos vidrados no passado
a vida tem dessas coisas 
inesperado acontece, divino
mudando os planos, o percurso
de repente, esquecemos os desenganos
passado volta ao seu lugar
o novo chega nos encantando 
brilho do sol fica mais ardente
presente é pura esperança
o universo, mais festivo
na vida não há estagnação
é uma dinâmica de se encontrar, e amar
vida ainda habita em nossos corações
quando menos se espera
quando se pensa que a felicidade morrera 
renasce num olhar magnético
tudo diz no encantamento da visão
profética, olhos se abrem pra vida
na espera 
da hora
de glória
acompanha sensibilidade que arrepia
da poesia inspirada com novos versos
vibração inteira no coração acontece

Beth Iacomini
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BIOGRAFIA

Carlos Oliveira Nascimento, é natural de Aracaju/SE, reside em N. Srª da Glória/SE, filho de 
Maria Josefa e José Batista. É Historiador e Psicopedagogo, atuou como Tutor/Monitor e Mediador dos Programas 
Mais Educação e Novo Mais Educação. Coautor de várias antologias dentro e fora do estado, é apreciador e 
divulgador da literatura sergipana. @uma.boa.leitura10

“JUNHO”

Ah, junho! 

São José vem em março, puxando junho

Pra alegria do camponês 

De Santo Antônio casamenteiro 

Pra desencalhar as donzelas.

Ah, junho!

Mês dos festejos juninos 

Das formosas quadrilhas 

Da rica culinária 

Do forró pé de serra 

De arriar a fivela

Do rala bucho

Da pamonha da vovó 

Da canjica da tia.

Ah, junho!

Mês que voltamos as origens 

Das roupas caipiras

Das bandeirolas no terreiro 

Das palhas de Ouricuri no alpendre 

Todos rodeados a fogueira 

Oh, noite feliz!
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A gueixa

Cassia Caryne - 13/06/2022

Nos olhos da gueixa poderá se perder e se reencontrar, mesmo à deriva do encantamento, 
pobre náufrago.

As suas mãos ágeis com os leques o hipnotizarão sem você deixar, sem resistir.

E os seus pés, vestidos por okobo, o farão ouvir sinos…

No preto dos seus cabelos, achará lua e estrelas ou jardins de Éden.

No branco de sua face, qual boneca de porcelana, desnudará tradição milenar.

Presa em seus kimonos de seda, o fará desfolhar sonhos…

E sua dança, infinitamente sedutora, o levará às nuvens.

Artista da tradição japonesa,

A gueixa é mulher domada pelo requinte.

E, arrancada do seio de sua família,

Qual bonsai replantado,

Muda de nome e de dor…

Pois até a sombra da gueixa é soberana e o faz dobrar os olhos e os joelhos do coração…

E as cerejeiras a tudo assistem e testemunham em suas flores,

Tapeteando para ela passar…

(Com as impressões do filme Memórias De Uma Gueixa - Memoirs of a Gueisha, do diretor 
Rob Marshall).
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NO TRIBUNAL DA VIDA

             “Dico enim vobis: Nisi abundaverit iustitia vestra 

                      plus quam scribarum et pharisaeorum, 

                          non intrabitis in regnum caelorum” 

    “Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder 

                a dos escribas e fariseus, de modo nenhum 

                      entrareis no reino dos céus” 

                                      (Mateus 5:20) 

 

 

Quem pode com perfeição entender a vontade da Vida 

... para qu’em tudo faça de forma justa e correta? 

Qu’espécie de juízes nós somos para darmos ao direito 

... de a todos condenar? 

(considerando que é o que mais fazemos... na vida) 

 

Ai! Já se visto em seus olhos o ódio de suas almas 

E não é que a afiada espada se ergue em direção à cabeça 

... dos qu’estão condenados (ainda que tantos inocentes sejam)? 

Um dia muitos baterão no peito pelo que a outros fizeram 

(ou omitiram) 

  

Oh! Podemos esperar na justiça do homem? 

Compreenderia [ela] sempre os dois lados que se digladiam? 

Sê-la-ia segura e correta na proclamação de sua sentença? 

 

No tribunal... da vida 

Quantos...  juízes! 

E milhões... de réus 

E um imenso... corpo de jurados 

(ou, melhor se diria... quase todos “promotores de acusação”) 
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No tribunal... da vida 

Na verdade, todos já têm a sua posição (a respeito dos réus) 

Antes mesmo do término do processo 

(é sempre assim) 

E assim... condenam-nos (com prazer) 

 

Porém, no tribunal da vida, só a própria Vida dá 

... a verdadeira  e justa sentença [para todos]: 

Para os réus... para o corpo de jurados... para os promotores 

... para os próprios juízes 

 

 

                     05 de janeiro de 2021 

 

           “Sai e busca” 

                          (Budha)

Cássio Palhares
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Apaixone-se Por Um Poeta!

Motivo de apaixona-se por um Poeta

Para você ele têm as palavras certas

O amor que sente jamais, é encoberto

Cada palavra escrita tem os seus acertos!

 

Quem apaixona-se por um Poeta, é inflamado

Por suas palavras nunca e jamais, é enganado

Apaixone-se por um Poeta, é será sempre atraído

E por suas doces palavras não será subtraído!

 

Apaixone-se por um Poeta, é terás emoção

Serás exaltada em seus escritos e inspirações

E uma paixão que para sempre será veemente!

 

Apaixone-se por um Poeta, nele há salvação

E as palavras que nele há libertam das ilusões

O Poeta, é regado e regido por cada semente!

 

Charles Lima
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Quando fui poeta

Eu fui poeta

de um jeito meu

de versos sem rimas

de estrofes confusas

de textos muito claros

sem penumbras

Assim fui eu

um poeta

de um jeito meu

Chico Legal
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Pilares

Claudio Trindade

Pilares líquidos

Tão sólidos como vapores.

Confundem a memória.

Pilares gasosos,

Seres sólidos.

Nas pilastras do amanhecer.

Prédios firmes

Pilares líquidos.

Na solidez da água.

Na maciez da rocha

Pilares gasosos.

Ares da vida.

Na aeração do concreto.

Pilares longos... curtos.

Nos trazem amparo.

Flácido como cedro.
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Na rigidez do viver.

A leveza do chumbo.

Na deriva dos ideais.

Pilares gasosos, 

Seguem firmes.

Ao sabor das ondas.

No Estaquear dos ventos,

Pilares proporcionam estabilidade.

Como as marés dos mares.

Pilares flexíveis.

Iguais à firmeza da pena.

Voláteis como o bronze.

Pilares da edificação.

Estacas materiais, de fumaça.

Densos como pedra.

Pilares da vida.

Indefinidos, a certeza do existir. 

Movimento dinâmico do alicerce.

Pilar…
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Procura 

Claudio Trindade

Por tempo livre

Novos amigos

Olhares diferentes, profundos

Pensamentos...

Por Voos imaginários

Atividades extras

Caminhadas, ar livre

Pedalar...

Por Alegrias nas faces

Sorrisos leves, naturais

Fome de saberes,

Conhecimento

Por Harmonia na vida

Circuito aberto

Compreensão

Crescimento
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Por Tempo vago

Brincadeiras, crianças

Um ao outro

Namorar

Por Agrados interpessoais

Abraços fraternos, amigos

Estar junto

Companhia
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NOSSA PRAIA

Traz ondas

Leva ondas...

Onde navega olhares.

Clécia Santos

DEPOIS DE TUDO

Depois de tudo

Além de tudo...

O amanhecer chegará.

Junto de mudanças

Reviravoltas

Abrir de portas

Sorrisos e magias.

Não haverá santos

Nem tão pouco

Demônios...

Pois a tentação já se foi

E a vaidade jamais

Te acompanhará.

Se tudo isso foi em vão

Acorda! Vem recomeçar!

Clécia Santos
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COISAS DE SONHO

Um lugar, um nevoeiro

Um chuveiro aberto

Luz de meio dia

Outras, nem sei.

Entrei numa porta

Sai por outra

Uma janela me piscou

Quis pular sua arca.

Desconexas minhas lágrimas

Tropeçaram, e eu sabia...

Fiz besteira, voltei

Estou aqui, a um passo

De outros sonhos

Outras vidas...

Sou atriz!

Clécia Santos
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O HOMEM QUE ANDA SOZINHO

O homem que anda sozinho
vai com sua sombra.
Sua antítese que contraria a luz e
se esgueira
na escuridão antropomórfica.
Fantasma companheiro
que em sua imaginação assopra
enquanto desvenda o caminho
À beira de um desfiladeiro.

O homem que anda sozinho
dá uma de louco.
Fala sozinho
e sabe de tudo um pouco.
Tenta não pensar em nada 
mas sua máquina neural
não aceita tal função 
fica mesmo bloqueada
pra realizar tal execução.
Então, 
extravagante trabalho de pensar em nada
resulta em torrentes de pensamentos
um após o outro
em sutil
e obrigatória emboscada.

O homem que vai pelo
caminho,
tão certo de que anda sozinho,
não se encontra nem se perde em solidão.
Anda consigo e mais nada
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rebuscando a beira da estrada
tentando encontrar um algo,
um resquício de razão.
Até que ao longe avista um estranho
com quem se põe a dialogar:
----- O que procuras ó homem?
----- Vou pelo caminho e ando sozinho!
----- Não estás sozinho... então, dialogas contigo mesmo!
----- Descobri que vou acompanhado, somos eu e a solidão!
----- Decerto formamos um trio, vamos andando os três, então!

De pronto se põem à estrada
e já não são poeira e mais nada
os três caminham imponentes 
até que se nota de repente
que os três caminhantes se tornam em uma só figura,
um primor resultante em planta de arquitetura:
apenas uma sombra
retórica e eloquente.
E estão apenas
começando
Estão apenas
no começo do caminho...

AUTOR: Cleydailton de Oliveira 

(Selton A-Jhonn›s é pseudônimo)
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No abraço 

    Colly Holanda 

Saudade e cansaço 

Esperando por ti

Arrancaste um pedaço 

Mas sobrevivi

Transformei em aço

A ausência de ti

Agora mais leve

Fico a sorrir

Digo até breve

Voltando aqui

Não pense que deve 

O abraço retribuir.



 

 REVISTA BARBANTE - 161

PRA VOCÊ

‘Barbante projeto gigante

 Sempre em frente e avante

 Emoção nua e pulsante

 Não há quem não cante

 Proseie, verse e aqui plante

 Semente fértil festejante›

Parabéns pelos 10 anos da revista.

////////////////////////////////////////////////////

FELICIDADE GOTEJADA

‘Rastros de luz gotejadas

 Pranto de felicidade 

 Águas doces límpidas

 Prenhas de vontade

A umidade à alma clareia

Sentimento d›amor mareado

Onda de emoção que incendeia

Fogo num mar apaixonado

Espelhos do olhar em cores

Vitrines de carinho e calor

Cumplicidade com fervor 

O que escorre da face é pranto

Dentro do peito só alegria

Líquidas gotas de poesia›

Cristina Gaspar

/////////////////////////////////////////////////
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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 da Revista Barbante desde 2021 com seus textos autorais.

Espalhar luz

                 

 Escolha o que você quer, 
 qual caminho seguir. 
 
  Espalhar luz, 
  beleza, alegria, paz, 
  pode não ser fácil, 
  nesse mundo caótico, 
  em que vivemos.

 Mas é uma opção inteligente,

 para quem quer viver bem.                                                                             . 
 
Você é quem decide,

qual estrada seguir. 
 
 Seja luz e 
 atraia luz.                                                                                                                         

Elza Ghetti Zewrbatto
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TRESVARIOS   

Ruflem os tambores

Toquem os clarinetes

E não seja prenúncio de guerra...

Repiquem todos os sinos

E não seja passagem de féretro...

Que se quebrem os silêncios

Aos sons dos bandolins

Dos violinos

Dos violoncelos

Das harpas

Que se abram todas as prisões

Se quebrem as procelas

E os silêncios das almas

Orquestremos uma orquestra!

Dancemos com as borboletas! 

(ErivasLucena)
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GOIABA
 
Goiaba sem bicho,
sem cheiro, sem graça.
Goiaba sem gosto,
parece isopor.
 
Goiaba sem bicho,
sem vida, sem nada.
Veneno escondido,
matando o projeto
de intruso qualquer.
 
Goiaba sem bicho,
goiaba impossível,
nos cantos antigos
do velho quintal.
Goiaba sem bicho,
goiaba nem é...
 
Goiaba com bicho
é tão natural!
É gosto perfeito,
de tempo passado.
Pegar à vontade,
comer sem cuidado!
Que doce aventura,
goiaba no pé!
 
Goiaba goiaba
com gosto de infância,
é goiaba com bicho.
Problema não tem!
Que bicho em goiaba
é goiaba também.
 

Fernando Belino
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Fim de outono
 
Findam os flavos dias outonais.
As folhas mortas cobrem as ladeiras,
os frutos apodrecem nos quintais,
as tardes são silentes, passageiras.
 
Do sol os raios tímidos, frugais
beijam a terra em horas derradeiras.
Uma agonia corre nos rosais,
nenhuma flor nas hastes das roseiras.
 
Uma quietação inquietante,
mudez total, silêncio atroador,
um triste verso queda, quase eterno...
 
Há lágrimas no encanto desse instante,
há gozo e nostalgia em meio à dor,
é fim de outono e logo vem o inverno.

Geisa Alves
@geisa.poetisa
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VENTOS OUTONAIS

Ventos outonais que chegam 
E trazem modesta friagem, 
Folhas secas caem ao chão 
E espalham-se as folhagens 
Que com os ventos se vão 
Numa sem volta viajem. 
 
Roupagem que se renova 
Em cada pé de plantação, 
Árvores que se desnudam, 
Vem nova vegetação, 
Tempos bons a porvir, 
Nasce nova sensação. 
 
O outono com os seus ares 
De plena pura inspiração, 
De aconchegantes espaços 
De romantismo e canção, 
De calorosos abraços 
E de levitar coração. 
 
Ventos ternos de esperança, 
Às vezes fortes ou maneiros, 
Trazem suas boas chuvas 
Mas são ventos passageiros 
E deixam sublime brisa, 
Às vezes suaves nevoeiros. 
 
Noites frias e dias mornos 
Em clima de temperança, 
O céu noturno, a brilhar, 
Que para o dia avança 
E o dia vem e busca a noite, 
Ambos em ares de bonança. 
 
Estação em que Vivaldi 
Em grande orquestra divinal, 
 Fez maviosa homenagem 
A esse tempo outonal, 
Que completa os anais ciclos 
Das estações… não há final.

GSFreire
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VIVO POR AMOR

Amar é semear vidas, perdido em lucidez.

Sentires incontidos que brotando da alma,

É chama flamejante, nas cores mais alvas,

Dum ser que se doa pra doce embriaguez.

Carecemos de luz na grande incumbência,

Evitando desejos ocos apertando no peito,

Não choro por amor mas por seus efeitos,

Que matam requintes, de nossa inocência.

Quando deturpamos o que entre a gente,

Correria riscos ao envolvermos terceiros, 

Pondo nossas vidas num grande tabuleiro.

Que sortes perversas sempre indiferentes,

Nascem de impulsos e não vem do oleiro,

E mata o amor pros sentidos verdadeiros...

Jacó Filho
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A VIDA E O MAR 
 
Nossa vida nasceu naquele mar etéreo, 
 
E Deus é a sereia, que canta neste Mar... 
 
Com princípios femininos, pra fecundar, 
 
Dando origem ao todo, e seus mistérios... 
 
Chamaram-na Eva, ao chegar nas areias, 
 
Aqueles, cujas mentes, recém recebidas... 
 
Traduzem na mulher, essa fonte de vida, 
 
Porque nos corações é a luz que norteia. 
 
Surfamos as ondas mirando no presente, 
 
Enquanto o tempo ajusta seus ponteiros, 
 
Para nos submetermos às Leis do Oleiro... 
 
No leito desse mar no vagar permanente, 
 
Desdobramos sonhos em mágico veleiro 
 
Pra seguir estrelas, feitos os marinheiros...

Jacó Filho
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NA CASA DO SERTANEJO

Na casa do sertanejo

Tem panela sempre cheia

Regada de muito amor

Para grande e farta ceia

Completada com o acorde

De uma moda de viola

Encantando o simples e o lorde!

Na casa do sertanejo

Tem Maria e Severina 

João, Joana e Alfredo

Ana, Antônia e Carolina

Todos à sombra do arvoredo 

Plantado bem lá na frente 

Da casa do Sertanejo!

Na casa do sertanejo 

Tem madrugada fresquinha

Com um cheirinho tão bom 

Vindo do café na cozinha

Em cima do forno de lenha 

Com labaredas creptantes

E ao lado minha avozinha

Na casa do sertanejo 

A lua aparece faceira

Me embeveço à admirá-la

Com seu brilho angelical 

Lambendo as folhas da mangueira

Lá do fundo do quintal
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Sua beleza me fascina 

Pra mim, quase surreal

Na casa do sertanejo

Tem umas panelas de barro

Poncheira em cima da mesa

Pra refrescar quem quiser

No balcão tem até um quadro 

Com um retrato da mulher 

E na varanda num jarro

Bem plantado um bem-me-quer!

Janycley Fonsêca

Nós e o pôr do sol

O por do sol...

já é lindo por natureza

E ao lado “dele” simplesmente.. 

dobra essa beleza!

O sol invade nossas almas ao se despedir...

E “ele” invade meu coração 

à cada dia por estar sempre aqui...

Nesses momentos, 

o sol nos aconchega com seu dourado!

E o amor que nos une...

fica no céu bordado!
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Perpetuando a intensidade desses sentimentos

Com votos de amor 

Que se renovarão todos os dias

Enquanto o sol se puser... 

nos trazendo infinitas alegrias!

Poetisa Janycley Fonsêca

BONS TEMPOS AQUELES

Crianças brincam ao sol

Seja na rua ou na calçada 

Correm, pulam num pé só 

Pulam corda, fazem palhaçada.

Seus gritos, sorrisos ao vento

São de longe por nós, ouvidos

Ficam em nossos pensamentos 

Lembrando dos bons tempos idos.

Brincadeiras simples de crianças 

Abraços, gargalhadas, palmas 

Nos faz lembrar nossa infância inebriando nossas almas.

(Janycley Fonsêca)
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tantos
e de novo, 
a menos que 
continuássemos 
a sorrir
luzes
árvores devoradas
cabeças estranhas
e um amanhã que nunca chega
atravessamos um sonho
a esmo - porque a vida é mesmo complicada -

e agora traçamos planos
comendo o mundo devagar.

. . . .

o senhor que abriu a porta não sabe dizer não
deixa por segundos sua mão 
dentro da minha
carrega emergências
esconde palavras
excita-se com os pés 
corre riscos quando
beija-me nos olhos

é minha boca que sangra.

Jean Sartief



 

 REVISTA BARBANTE - 173

(resposta das icamiabas)

ser mar-rio

aqui ‘stamos, majestosas guerreiras
guardiãs da mata morada

um pedaço da floresta tá deitada morta de vida
o outro pedaço resiste
muitos bichos esticados mortos calados
outros muitos entocados persistem

temquemdê na onça-jaguar
mas cauim faz terra crescer
criar ramas em cy amarrar
taquara toca c’os ventos
boiúna escancara o medo

o fogo planta dentes no roçado
muiraquitá se perdeu no breu

as sete dobras do infinito
pode ser a saída

ainda floresta
chovendo sol no rio encantado

na proa da canoa
icamiaba voa 

(José Carlos de Souza)
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Que bicho é esse?

Que bicho é esse?
Que vive em sociedade
Que voa sem ter asas

Que nada sem ser peixe
Que mata e não come
Mata por maldade?

 
Que bicho é esse?
Cheio de vaidade

Com muita malícia
Um bicho cruel
Persegue a caça

E a coloca mordaça?
 

Que bicho é esse?
Que mata a sangue frio

Sem dó e sem compaixão
Não merece perdão

Que bicho é esse
Que não tem coração?

 
Que bicho é esse?

Solto na selva
Cheira a sangue

Vive na escuridão.
Alguém nos socorre
Desse bicho papão.

 

Joyce Lima
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[AMO...]*

Teus olhos

Intensos e brilhantes

Famintos de desejos por mim

Tua boca

Acesa e insaciável

Revelando um querer sem fim

Teu corpo apaixonado, carinhoso e viril

[AMO...]*

*Poema Invertido (lido nos dois sentidos)

Juli Lima
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[Há a “vingança” divina?] (Dueto)

Pensamentos

Soltos

Pulam de um lado pro outro...

Domingo...

Dia santo (pra uns)

Pra outros, nem tanto...

Dia

De colocar

O “trem nos trilhos”

Dia

De faxinar geral (a mente)

Para, serenamente, renascer na segunda...

Dia

De se dá uma pausa

Um tempo, para se reencontrar...

Dia

De acordar

E não sair do sonho...

Dia

De fazer “aquela lista”

De tudo que é indigesto e dar descarga...

Enfim,

Um dia até de travessuras...
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De se permitir desafiar o que desejar...

Um dia

De “louca sadia”

Que pensa e repensa a Vida...

[E até questiona o Criador...

(com respeito é claro...)

Mas, se penso

A Culpa é de quem? Não há outro!

De DEUS, é claro! De quem herdei o dom (de ser pensante)?

...dando sequência

(ao meu dia surreal) Não esqueça!

Hoje é DOMINGO! Dia de “conversar com ELE...

Então... Confortavelmente sentada

(um divã, seria uma boa pedida, mas não tenho)

Fito o horizonte, embora eu creia que em mim ele esteja...

[Respiro fundo...

E solto as minhas “cobrinhas”...

O Homem foi um sonho de Deus... no tempo?

Tê-lo-ia sido, sei lá, um gozo divino?

Por que Deus quis o Homem?

Como o homem “se deu”... no tempo?

Ou que motivo teve Deus de criar...

o Homem?
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Antes do tempo...

Um intervalo eterno de silêncio no universo

E Deus “cansado” estava... d’estar sozinho

Um escuro e vago infinito (será?)

Nenhuma voz...

nenhuma luz... nenhuma forma

Soment’Ele, no universo a ser, então, sua clausura

[Será?

E assim era [antes] tudo:

Feito de instantes que não voltam

(por que também não avançavam, o infinito presente)

Do que não havia nem ontem... nem haveria [nunca] um amanhã

Ou seja, a se concluir que o tempo, então, não existia, talvez só ne mente dEle...

Mas, e será que ele – o tempo – existe?

(para compreender o “tempo” o homem, fez uns improvisos...)

E no tempo, de um tempo sem tempo, Deus criou o Homem

(o que acho fantástico, é que Ele não desistiu do homem...)

[Deus ao Homem, Ama...

Deus é AMOR

E nos AMA...

Mas, com o tempo, o Homem s’esqueceu... de Deus

Será que Deus se vingará do Homem, a que dele

...  s’esquecerá na eternidade?

Eitaaaa,

Que pergunta de gerico!
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Deus me livre até de imaginar isto!

[Há a “vingança” divina?

Putz! Fiz o que todo homem faz...

Amesquinhei

Deus...

Deus e vingança?

Invalidei a razão (só pode!)

Se Deus É AMOR, e perfeição

Jamais será “vingativo”. Jamais!!!

Há a “vingança” divina?

Juli Lima e Cássio Palhares
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POR QUE DEMORA?

                                  “Tudo é possível. 
                       O impossível apenas demora mais” 
                                                       (Dan Brown) 
 
 
Por vezes medito sobre o tempo “mental” 
Sim! 
“Tempo mental” a que não creio que seja o mesmo “tempo real” 
 
Que ideia eu tenho do tempo? 
Um “plano de fundo” a que nele s’esculpe todos nossos estados d’espírito 
 
Oh! Como sofre a pobre alma quando está ardentemente a querer algo! 
Uma verdadeira angústia e aflição 
Um “tempo infernal” 
A ansiedade, eu creio, filha ou mãe (sei lá) desta minh’angústia 
 
- Tenha calma 
Ao que uma voz [agora] me diz 
A qual escuto... nest’hora 
E consolar-me, pois, procura 
Ai! Em vão! 
Minh’alma esperar não sabe 
 
Como são duras as horas [que não passam]! 
 
Por que demora? 
Por que está demorando [tanto]? 
Alguém gostaria de saber? 
 
Mas, será que realmente demora? 
Será qu’está mesmo demorando? 
Ou, na verdade, não demora? 
Sendo eu é qu’estou... com pressa? 
 
As demoras da vida! 
Quanta paciência precisa a alm’agoniada por sua espera! 
Ou então, e geralmente é, algo demora porque não gostamos [n’aquela hora] 
Ou, demora visto que com pressa estamos [para se realizar] 
E, portanto, sentimos a sua lentidão 
Ou mesmo o compasso de sua tardança 
 
De que realmente a inquieta e nervos’alma precisa mais: 
D’um calmante a que lhe sossegue ou d’esperança, 
... para nela se creia e [dela] se nutra? 
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Mas a verdade é que nem tudo demora 
E, por não se sentir o seu tempo, n’um instante, pois, passa 
Quer um exemplo? 
Um beijo “demorado” não demora nada 
Passa rápido! 
E por quê? 
Simplesmente porque dele gostamos 
E como desejamos qu’ele jamais se acabe 
E, enquanto não chegou ao fim, nele nos “gastamos” (sem nenhuma economia) 
Ah! Nenhum prazer demora (nem s’estica no tempo) 
Mas, como uma dor parece não ter fim! 
 
Uma espera (qu’em tal grau se aguarda), ah, como demora! 
E por quê? 
Porque é angustiante esperar 
 
“Demorar”! 
Interessante ao qu’eu acho que não foi por acaso 
... em rimar com “esperar” 
 
Um tempo d’esperar é [sempre] longo 
(mesmo quando a estrada seja curta) 
Todavia, ele não pode ser “sempre” 
E por quê? 
“Sempre” é algo que nunca se acaba 
 
Sendo assim, um tempo d’esperar é apenas... um tempo 
(e só isto) 
Porém, um tempo que amado precisa ser (como qualquer outro) 
 
Se amarmos todos “nossos tempos” não mais nos angustiaremos 
... com nenhuma “tardança” 
Visto que saberemos esperar 
 
Amar o que s’espera (sem ansiedade) 
Eis o segredo! 
 
 
09 de janeiro de 2022 
 
“Mesmo que vivas um século, nunca deixes de aprender” 
(Anônimo)

Kim Akemi Hinata
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                   A CASA DE PEDRA AO REDOR DO LAGO...

É uma morada primitiva

Construída a beira do lago

Envolta de muita paz e silêncio

A auréola contagia  

Só se ouve o barulho dos ventos.

Ao redor da natureza

No centro, cercada de muitas pedras

Lembra até uma cabana de chão batido

Mas o fogo brilha e ilumina

Aquece nas noites frias.

Que sensação de totalidade

De refúgio e de abrigo

Um lugar de muita energia fluindo

Não só no corpo, mas também na alma

Lá têm histórias e vidas.

Ela desperta

Um sentimento intenso de renovação

É um recanto de reflexão e de imaginação

Quanta paz de espírito.

Aberta para o céu e a natureza

Ela se integra

Com a energia da água, da terra, do ar e do fogo

Em meio às emoções surgem as imagens 

O abrigo de todos os nossos desejos 

Seria ali a “Morada dos sonhos?” 
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    “Este poema foi feito nas leituras dos apanhados da casa de Jung, idealizado por ele mesmo e construída a 
beira do Lago Zurique, em Bollingen, na Suíça em 1922.

    Jung ampliou a sua casa e em 1923 construiu mais dois andares, a primeira casa de plano circular, uma 
habitação em forma de torre.

    Para ele, a sua casa era como se fosse a “morada materna”.

    Jung era tão obstinado, pois queria que a sua casa representasse tudo que ele queria exprimir e desejar e 
em 1927 acrescentou a ela uma construção central com um anexo, em forma de outra torre.

    Não satisfeito, em 1931, depois de quatro anos, o apêndice em forma de torre foi reconstruído e tornou-se 
uma verdadeira torre.

    Na segunda construção reservou um aposento exclusivo para ele para as suas meditações.

    Ele pintou as paredes do seu quarto, de forma que exprimisse um local, um mundo de solidão, do presente 
ao intemporal. Ali era um recanto de reflexão, um lugar de concentração espiritual.

     Em 1935 Jung sentiu um desejo de ter um pedaço de terra cercado, que fosse aberto para o céu e para 
a natureza, então a construção acrescentou um pátio e uma “loggia” ao lado do lago, constituindo a quarta 
parte do conjunto, separada das três outras do complexo principal.

    Nascia ali uma quaternidade, quatro partes de construção diferentes, construídas ao longo de 13 anos.

    Desde o início, a torre foi para Jung um lugar de amadurecimento, um seio materno ou uma forma 
materna onde ele podia ser de novo como era e como ele queria ser. A torre dava-lhe a impressão de que ele 
renascia das pedras. Ali havia a representação da “individuação”. 

    Pode se dizer que Jung construiu a sua torre como em espécie de um sonho, somente mais tarde ele 
percebeu que construiu o símbolo da “totalidade psíquica”.

    “Em Bollingen mergulho no silêncio e vivo “in modest harmony with nature”, Idéias emergem do fundo 
dos séculos, antecipando portanto um futuro longínquo. Aqui se atenua o tormento de criar, aqui criação e 
jogo se aproximam”.

               ( Carl Gustav Jung, do livro Memórias, Sonhos e Reflexões).

Leila Angelica
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 POEMA SEM COMPROMISSO

Escrevo sem compromisso

Nem contigo, nem comigo

Somos enamorados ancestrais

Amantes fogosos e amigos

Mas o poema é sem compromisso

Mantemos essa ligação intensa

Misteriosa, pró ativa e insinuante

Sem apelos melodramáticos,

Tampouco laços burocráticos

Por isso, nestas linhas te digo

Este poema é sem compromisso

Apesar de ambos estarem unidos

Dois corações em uníssonos

Lilian Ferraz
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Classificados poetrix

CLASSIFICATRIX

Procura-se desesperadamente um amor

Visto pela última vez

... Amando

CLASSIFICATRIX:SERVIÇO

Precisa-se um escritor

Desejado conhecimento em poetrix

Motivo: Reposição

CLASSIFICATRIX: IMÓVEL

Vende-se casa de casal

Aceita-se troca

Duas de solteiro

CLASSIFICATRIX:ACHADOS E PERDIDOS 

Procura-se a paixão

Vista perambulando com vida

Paga-se com muito amor.

CLASSIFICATRIX:MASSAGISTAS

Poetrix lindo, moreno, atlético,

Realiza todos os seus desejos

Atende a domicílio
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CLASSIFICATRIX:VEÍCULOS

Poetrix 2022 com ar-condicionado

Amor 2.1, 2 válvulas

Aceita-se poetrix de menor valor

CLASSIFICATRIX:ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO 

Troca-se um poetrix cantante

Por uma ninhada de poetrix recém-nascidos

Exige-se pedigree do guardião

Lorenzo Ferrari
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Dá-me Que Eu Me Sinta Teu  
  

O pior para o suicida é não morrer. (1)  
Ver o corpo corromper e não entender.  

Fênix encontra nas cinzas perpetuo sofrer.  
  

Não vê porta de saída, no calor do inferno.  
Sente-se congelar pelo tenebroso inverno. (2)  
Deus! Dá-me que eu não me sinta ateu eterno!  

  
Lembrou-se do Criador, depois de muito andar a esmo, (3)  

  
Ajoelha-se e roga ao Pai-Amor, que o livre de si mesmo. (4) 

Luiz Carlos Formiga 
  
 
 

***  
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Trivialidades (?)

O dia termina como apenas mais um
Impressiona como tudo se torna tão comum
Banal,
Trivial,
Animal... e natural

À vida, só importa o que holofotes iluminam
na “bola da vez”

Alguém ainda se choca com os mortos
de um vírus brutal?
Nãaao... isso se tornou tão... banal

E sobre os soterrados aqui, acolá. Algum sinal?
Nossa... que assunto mais trivial!

Quem sabe sobre uma guerra - para o mundo crucial?
Sobre o destino de um País, sob um domínio animal?
Sobre políticos lunáticos e seus seguidores fanáticos,
Sobre desordem, anarquia e comportamento bestial?

Ah, para! O cara está é se achando “o tal”

A vida corre. O mundo gira, e continua... igual

Não, não, pera! Apaga tudo! Hoje ainda tem carnaval!

Marcus Vinícius Andrade

22/04/2022
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NATUREZA:  A LONGA TRAVESSIA 

Graça Venâncio 

Fui uma criança e adolescente feliz

Conheci o milagre dos peixes 

E as delícias do sertão dos meus avós

Sei da importância de ficar em silêncio para rezar

Com a vida fui descobrindo verdades e mentiras 

Fiquei mulher e mãe de uma filha

Sigo com um companheiro, respeitando as opções feitas por ele

Como professora fiz e faço o que posso

Hoje posso dizer com convicção que

Para que todos possamos sobreviver

É preciso preservar o Planeta Terra  

Animais, homens e florestas precisam de respeito para viverem

Haver um pacto entre várias culturas, religiões e nações

Convergindo para fé e esperança

A mundialização do capitalismo permitiu o respeito a diversidade

E o compromisso entre nações, países e cidades em torno de uma missão comum

As culturas são diferentes, as religiões também, mas todas convergem para a fé e a esperança

Maria das Graças de Menezes Venâncio

Crônicas e poesias publicadas nos livros: “Tanto Canto em versos, artes e prosas”, “A 
mulher em estações” e “Bendita a mulher e sua literatura – Coletânea”, publicações 
da Associação Literária e Artística de Mulheres Potiguares – ALAMP. Outras crônicas 
publicadas na imprensa de Natal Rio Grande do Norte onde nasceu e mora. Pintora de 
aquarelas e artesã de colares.
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DETALHES 

Às vezes, pequeninos

Marcam profundamente 

Olhar doce 

GRITO DE ALERTA

Sufocado

A coragem chega

Deixo a emoção invadir-me 

PÉROLA AZULADA 

Doce navega

Cheia de vida 

Na concha do Universo - Terra 

ESPERE POR MIM MORENA

Na curva do rio 

Trago-te rosas

Dançarei contigo ao luar

Maria Flor
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No Banco da Praça!

No banco da praça quantas recordações!

Enquanto velhos corpos recostam no banco seu corpo já cansado pelo tempo em 
suas lembranças surgem às recordações: Das crianças que com sua pureza brincam 
e pisam na grama, sem ler o aviso “É PROIBIDO”, sem dar conta do dia de amanhã.

Recordações: Dos jovens namorados que se encontram apaixonados entre o 
perfume das flores, do beijo roubado, do aperto de dois corações que pulsam de 
amor, e andam de mãos dadas formando o par mais lindo da praça, esperando pelo 
futuro.

Recordações: Da fonte luminosa caindo suavemente, colorindo nosso pensamento 
às vezes já em preto e branco.

Recordações: Do coreto, da banda, do pipoqueiro, do algodão doce, do sorvete de 
chocolate, do riso e do choro das crianças sempre pedindo: ---Quero Mais...

Recordações: Dos velhos casais sentados no banco esperando pela renovação da 
paisagem de sua vida, uns porque venceram, outros por não terem vencidos, mas 
ambos transbordam experiências, dos velhos que com alma de criança esperam 
pelo fim de um grande começo.

Recordações: Das noites estreladas, da lua que é dos namorados, do primeiro amor, 
das confidências e juras de amor eterno, das desilusões, das amizades, praça dos 
sonhos, das paqueras, dos encontros proibidos e até das brigas e reconciliações.

De mãos trêmulas que ousam colher uma flor para ofertar todo tímido ao seu amor...

Praça você é como uma pequenina concha que abriga: crianças, jovens, velhos, 
ricos ou pobres, sem preconceitos ou formalidades, nos recolhe como chegamos: 
bem vestidos ou maltrapilhos, pés no chão, ou calçados, limpos ou sujos, cansados 
pelo trabalho ou desocupados para o lazer ou para meditar.

Que bom que a Praça é de todos nós!!!

Maripenna
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NÃO GOSTO DE MAR

 Massilon Silva   

Examinei o conjunto,

Fiquei meio apalermado,

Pus a vergonha de lado

Precisava chegar junto.

Querendo puxar assunto

Perguntei sem calcular,

Se queria navegar

Numa canoa furada,

Respondeu toda entojada:

- Não, eu não gosto de mar.

Modifiquei a proposta,

Fui um pouco mais discreto,

Pensei no fato concreto,

De canoa ela não gosta.

Arrisquei em nova aposta:

Então podemos nadar, 

Sem risco de se afogar,

Como faz qualquer atleta?

A resposta foi direta:

- Não, eu não gosto de mar.

Naquela situação

Ficou de cara amarrada,

E deixá-la encabulada

Não era minha intenção.

Mudei a dissertação:

- Então podemos pescar?

Perguntei por perguntar,

Sabendo que ela não gosta,

E veio a mesma resposta:

- Não, eu não gosto de mar.

Fiz nova meditação,

Revisei meu pensamento,
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Apostei no sentimento,

Redobrei a sedução.

Pra minha decepção

Ela não quis aceitar,

Meu convite pra jantar

No restaurante da praia.

Declinou, rodando na saia:

- Não, eu não gosto de mar.

Cometi erro grosseiro

Na festa de fim de ano,

Pular onda era meu plano

No mar do Rio de Janeiro.

Desmoronou por inteiro

Meu poder de argumentar,

Além de desaprovar 

E taxar como loucura,

Falou cheia de frescura:

- Não, eu não gosto de mar.

Para provar meu amor,

Quero levar essa musa,

Pra ver um show de Cazuza

Na Praia do Arpoador.

Sem  perguntar o valor

Comer ostra e caviar,

E quando a noite chegar

Num iate de cem pés,

Vê-la gritar do convés:

- Sou doidinha pelo mar!
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Bruxa 
  

Suas vestes tinham linhas de inocência, 
Servia-me palavras, encharcas sobre mel, 
Na maquiagem, escondia a evidência, 
Dizia vítima do amor, Óh! Mundo cruel! 
  
Nas pratas da mesa sua imagem era refletida, 
O bolo aromático reclamava fermento adúltero, 
Toalha fina de rendas, como teias tecidas, 
O pão, chá, café, clamavam cuidado efêmero! 
  
Mal ela sabia! Que meu espírito a sondava, 
Que suas roupas, a mesa, o ar, me revelava, 
De súbito levantei, desculpas pedi, nada toquei, 
Artimanha! Nos seus lençóis não me enrosquei.

Maurício de Oliveira.

Imagem-Maurício de Oliveira
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Orvalho na janela

O orvalho da noite corre lento pelas janelas

Num amanhecer dócil de inverno, suave e ameno

Beija-flores coloridos sugam as flores singelas

Raras, na estação fria, dormidas na noite de sereno.

 

Algumas delas, afoitas, aproveitam o sol espontâneo

Orgulhosas, sorriem faceiras, na estação hiemal
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Despertas, se expõem num cenário momentâneo

No aguardo do amanhecer, num aconchego colossal.

 

Através da janela, o menino passa as suas mãozinhas

Que se resfriam e sentem a alegria que lhes acontece

No toque molhado, a doce sensação da manhãzinha.

 

Um frio eloquente: natural para estação, simplesmente!

Movimentos de um aconchego familiar que enternece

Apreciar o seu encanto nas descobertas, carinhosamente.

 

Texto e imagem: Miriam Carmignan
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Além do Arco-Íris

Além do arco-íris há um portal

uma mandala de flores, de pétalas douradas

árvores coloridas, de muitas cores pintadas

onde fica o reino das fadas

Uma legião de vagalumes

alumbra com seus lumes

grilos e sapos fazem orquestra

cantam serenata na floresta

Os passarinhos tocam flautas

pras borboletas dançarem valsa

num dueto cos beija-flores

pelo arco-íris das flores

Os animais são mansinhos

neles pode-se fazer carinho

o leão, tigre, leopardo

são suaves como um coelhinho

Lá tem uma fábrica de doces

onde trabalham silfos e duendes

todo dia distribuem doces de presente

num trenzinho de madeira verde

Nachtigall
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                         Em Retalhos

                            Patrícia Alvarenga

Com a alma rota e em retalhos 

Sigo minha estrada cega e errante.

Sou uma mulher em frangalhos,

A caminhar de forma titubeante.

O que esperar da próxima curva?

Como encarar o amanhecer?

Se cada passo torna mais turva

A vista que demora a esclarecer.
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Para que prosseguir nesta desventura,

Se a esperança me desprezou?

Não me acompanhou na descostura

De meu enredo, que desabou. 

Melhor seria tudo abandonar.

Tão mais fácil desistir e esmorecer

Aos convites de me acovardar 

E finalmente terminar, desfalecer!

Imagem-Patrícia Alvarega
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COMO EU SOU NA VIDA (a minha realidade)

             “Você às vezes não estranha de ser você?” 
                                                 (Clarice Lispector) 
 
 
Alguém me pergunta nest’hora: 
- Você achou Deus?... Você encontrou a Verdade? 
E eu, com toda a sinceridade, respondo: 
- Não 
E como ele se escandalizou com minha resposta! 
Sim, como ele ofendido se sentiu com a minha franqueza! 
 
Às vezes ser autêntico parece não ser bom (para os outros, é claro) 
Mas deixar de o ser é péssimo (para a própria pessoa, com certeza) 
 
Verdades... “determinadas”... e “estabelecidas”? 
“Verdades” d’outros, então... 
Nenhuma... minha 
E sobr’elas, oh! não, não consigo me prender 
De form’alguma... (a nenhuma) 
E nenhuma delas... me define 
 
A suma dúvida [minha]? 
É minha amada dúvida... assumida 
Ah! Eu e minhas [adoráveis] dúvidas! 
 
Existe, sim, a Verdade que mereça a nossa vida 
Mas por que tantas [verdades] para qu’em nome delas se mente 
... (e até mata... e se mata)? 
Então, não são todas... as verdades... “verdadeiras” 
 
Qual a certeza a ser mais digna de nossa vida? 
E de tantas [certezas] qu’existem, cad’um a crer e a defender “a sua” 
 
Oh! Quantos “mitos” se tornaram [aqui] verdades “sagradas”! 
De suas validadas crenças (sociais) a escravizar milhões de almas 
E co’eles - os seus “mitos” – a humanidade a se distrair... nest’exílio 
 
Por que demora chegar a hora em que se duvidará de tudo? 
Ou [tal hora] não chegará... nunca? 
 
Vist’adormercida a que se deixa levar em seus sonhos 
E tudo à ela aparece... e parece 
E em tudo se perde... no qu’ela acha que seja

Achou (pensou) qu’encontrou, porém se perdeu [ainda mais] 
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Oh! Seria ouro só por que dourado ou flavesceste aos olhos se mostra? 
E por que belo e airoso se apresenta eis que amado (ou cobiçado) é 
 
E então, disse-me alguém: “Eu sou... a certeza” 
E escuto de outro: “Eu sou... a verdade” 
E uma terceira voz a me dizer: “Eu sou... Deus” 
 
Vozes do tempo! 
Quem nunca as escutou? 
E quem [aqui] nunca as atentou? 
Oh, sim! É uma grande tentação... 
Desde os primeiros dias da criação 
E a tod’hora elas surgem... para todos 
 
E eu, co’a minha experiência, o que para todos digo? 
 
Certezas! 
Cuidado co’elas 
Sim, cuidado co’as suas... certezas 
Podem ser (e muitas são!)... enganos... erros... 
 
Oh! Como eu amo as minhas dúvidas! 
 
Verdades!... tão amadas e [por todos] apegadas 
(a prender milhões d’almas [descuidadas de investigar]) 
Cuidado, oh, sim! cuidado... co’elas (com suas veneradas verdades) 
Podem ser... mentiras  (falsidades... lorotas... balelas) 
 
Ah! ninguém me convence de “suas verdades”, ninguém 
 
Deuses! 
Cuidado co’eles 
São falsos 
Os deuses (todos eles)... são falsos 
 
Só Deus... é verdadeiro 
Por que só Deus... “é” 
E só Deus “é”... a Verdade 
E merecedor de nossa... “certeza” 
 
Ame as suas dúvidas 
Não as odeie 
Pergunte... sempre 
Não abandone... as perguntas 
Só os tolos deixam... de perguntar 
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Procure [sozinho] pela Verdade 
E [sempre] desconfie das “verdades” dos outros 
Não, não as aceite [com facilidade] 
Questione... [tudo] 
Cuidado co’as... palavras 
Oh, sim! Muito cuidado... co’elas 
Só os tolos acreditam... em tudo 
 
E busque a Deus 
Mas, cuidado... (se encontrá-Lo... muito rápido) 
Busque-O com o corpo, e não tanto com o pensamento 
Só os tolos é que se convenceram...  de que O acharam 
 
 
  ******************************** 
          18 de junho de 2022 
 
   “Para um escritor autêntico, mais de um leitor é exagero” 
                                                                                (Lêdo Ivo) 
 
 
 

Paulo da Cruz Machalla
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A morte é um poema que me pega

E com o dedo riste ao leste

Desenha geograficamente a minha hora...

Afago um verso que deixei na escrivaninha

Como se afagasse meu gato Zigue

Ensaio rezas, debulho rosários

Falo da minha falta de fé para o espelho...

Quantas histórias inacabadas deixarei...

Enquanto pigarreio entre um medo e outro

Tenho medo da ópera seguinte

Da sanha nebulosa da madrugada terrível

Da solidão da guerra

Da lágrima que cai irreversível...

Ouço o tinido alvoroçado da morte

Em meio ao meu redemoinho de desbrio

Eu que colocava os tigres para comer na minha mão

Que acalentava as leoas paridas

Que com a espada feria exércitos de escorpiões...

Agora fujo do simples sopro do vento matinal

Sofro infante diante de um verbo interrompido

Choro diante da leveza bonita da palavra esperança...

E descambo a contar estrelas 
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Tropeço no amadorismo sonhador dos meus passos que ficam

Nunca tive um norte

Nunca possui uma bússola...

E a morte é um poema que me pega pela mão

E me aponta, cínica e fria, irônica e fugaz

A parte leste– lá atrás – onde o Sol nasce

E vive... Enquanto eu morro...

AMADORISMO SONHADOR OU ENQUANTO MORRO

RADYR GONÇALVES

Escrever a vida no oitão de um paraíso...

Abrir cancelas e portas

Espiar pelas venezianas

O espiral de um tempo lento

Adoçado por um beijo santo de algum ancestral...

Caminhar por entre verbos

E sedas angelicais – engarrafar a paz

Emoldurar a saudade numa parede áurea

Fiar as melhores lembranças

E cantar...

Ladrilhar março – rua por rua

E construir casinhas com alpendres

Entre montanhas e quimeras vespertinas
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Costurar estrela por estrela numa noite esverdeada

Manusear um verso infante

Brincar com a estética lunar

E cavalgar feito um potro feliz

Sobre as nuvens do contentamento

Fitar o firmamento é pensar:

É tão boa a vida de março!

No regaço dessa eternidade...

Tudo isso será verdade?

QUIMERICES

RADYR GONÇALVES

Dos firmamentos que se encontram – corpos a levitar

Por entre rochas e rios que deságuam ao anoitecer

Emoldurando labirintos incomuns – almas nuas

Olhos que fazem inveja as três Marias: Mintaka, Alnilan e Alnitak...

O cinto, a pedra preciosa, a corda...

A língua que vagueia entre um mistério e outro

As mãos que alimentam o alvoroço nupcial

Pés que se perdem entre becos e lábios
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Um poema tracejado no vão das nádegas de uma cerva

Escrito na pedra dos seios de uma borboleta

Elementar dizer de gozos – dos rudimentos desta gênese apavorada

Que cirandeia madrugadas entre luzes encarnadas e chuvas azuladas

Eis o fluxo de um prazer desmedido – carne e vinho

Terra e semente – canção das fertilidades primaveris

Ritmo de dançarina russa, agonia de moça que voa

Pressa de quem galopa, galopa, galopa

Até cair desfalecida... na ponta sagrada da rocha.

CANÇÃO PARA CANTAR DEPOIS DA MEIA-NOITE

RADYR GONÇALVES
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ALCOOLISMO

 

 

Desgraça maior da humanidade,

 quando injetada, promove arruaça.

Desrespeita qualquer criatura vivente,

 independente de religião ou seita.

 

Traz sofrimento no lar e no trabalho,

 e atividades sociais de conduta loquaz.

Não vive na plenitude de suas emoções,

 sufocadas pelo discernimento sem visão.

 

Escravo de vergonhoso vício,

 que torna a si e outros, um agravo.

Na sociedade, um pária deslocado, 

 destemido e com pouca sanidade.

 

 

Richard Zajaczkowski

 

BAJULAÇÃO

 

Bajular é forma de humilhação,

 de quem não pode enfrentar.

Rebaixa sua parca dignidade,

 que deixa a moral cabisbaixa.

 



 

 REVISTA BARBANTE - 208

Adulação quando é falsa,

 denota obter vantagens; é babão?

Elogios de seres de personalidade fraca,

 tal qual bando de bugios.

 

Puxa-saquismo é sempre vergonhoso,

 porque também revela masoquismo.

Puro deleite de fazer vontade alheia,

 porque a própria, é falta de perduro.

 

 

Richard Zajaczkowski

 

 

BEIJO

 

 

Beijo com alma,

dado de coração.

Revela sentimentos,

com boa intenção.

 

Nem todo beijo

é puro na essência.

Denota perfídia e

 nenhuma decência.

 

Beijos são distribuídos

ao livre capricho.
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Emoções em frangalhos,

lançadas no lixo.

 

 

Richard Zajaczkowski

CACHAÇA

 

 

Já botou na lona,

muitos valentões de rua.

Rainha: ninguém a destrona.

Dela abusam, senta pua.

 

Pinguços adoram a purinha,

tirada fresca do alambique.

Beber e dançar sambinha,

coisa boa, muito chique.

 

Ficam deveras muito perturbados,

quando não molham goelas.

Mesmo um pouco chapados,

já sentem-se tagarelas.

 

 

Richard Zajaczkowski



 

 REVISTA BARBANTE - 210

DIGITAIS 

Imprimo memórias,
Rasgando as vestes, 
Comprimindo os devaneios, 
Deixando as pipas ao vento. 

Imprimo futuros, 
Brindando a vida,
Florindo as manhãs, 
Soprando fantasias.

Imprimo nostalgias, 
Dançando no labirinto,
Girando os ponteiros,
Colhendo doces brisas.

Imprimo meu DNA,
Em cada estação,
Em cada ferida,
Em cada lua. 

Sou feita de ancestrais marcas,
Filigranadas nos bordados,
Nos remendos,
Na minha pele etérea.

Rita Queiroz
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Spina (nova forma poética)

MEDO DE AMAR

Silêncio amargo invade-me!
Sinto desenfreada vergonha,
Enxergo-me inútil, medroso!

Esse meu desejo egoísta, pecaminoso,
Domina-me horas, dias, anos seguidos;
Espedaça minhas carnes – é criminoso.
Amo-te, amor, sem quaisquer segredos,
Apesar desse medo, inegável, delicioso!

***
Spina
PRECISO APRENDER A SER SÓ

Desisto de tudo
porque não vejo
eu mais sentido!

No trabalho, sou um incompreendido;
neste universo, indivíduo sem talento,
nenhuma “eira” tenho – estou perdido.
No amor, entreguei-me por completo:
não tive reciprocidade, fui desiludido!

Ronnaldo de Andrade
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Lagoa, minha lagoa, Lagoa de Estremoz.

As tuas margens corri, brinquei, me refresquei com tuas límpidas águas,

As tuas margens me senti livre, criança na mais tenra infância,

As tuas margens cresci, me apaixonei, desfrutei o mais belo pôr do sol,

As tuas margens, amei e fui amada nas mais quentes madrugadas,

As tuas belas margens, vi nascer a mais linda lua, que nua ilumina tuas ternas águas.

Minha querida lagoa, que banha essa histórica cidade,

Tiveste dias de glória, na tua mais tenra idade,

Fostes palco de muitos amores, viajantes e bem feitores,

Encantastes todo o estado com tuas lindas narrativas,

Lendas que nos fazem sonhar e conhecer uma linda história de uma gente altiva.

Minha querida lagoa, hoje és palco de conflitos,

O homem que na ganância do ter, te maltrata, te cerca de muros, te destrata,

Te polui, te subjulga, te leva ao sofrimento,

Minha querida lagoa, que vê ao longo dos anos sua vida ser ceifada,

Mas que um dia será desse mal libertada.

Minha querida lagoa hoje floresce em tuas margens arbustivas, uma nova esperança,

Um lindo sonho de prosperidade a teu povo alcança,

Sonho de uma Estremoz vindoura, que a vida nova acolhes em tuas águas manjedoura.

E eu sonho, minha lagoa, que com a aurora vinda, tu terás o amor do teu povo,

Então serás de novo, a mais linda lagoa do nosso querido Brasil.

Simone Maria

Extremoz, 23 de novembro de 2020.
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Em Duas dimensões

Como numa tela ou fotografia

A vida às vezes se mostra dúbia,

A cores ou em grande apatia

Pincéis ou lentes atentas, geniais

Capturam as suas dimensões,

Em planos bi ou tridimensionais

Alguns olhares só veem unicidades

Outros vão além, em profundidades

Taíssa Viveiros
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DIA 21 DE MARÇO - DIA MUNDIAL DA POESIA

Fazer poesia é um dom ou uma arte?

  
Afinal de contas, fazer poesia é um dom ou uma arte? Não sei se alguém já escreveu isso 
antes. Se o fez, longe de mim querer plagiar. Embora fazer poesia nunca foi considerado algo 
inusitado. Afinal de contas os poetas se repetem e nem por isso são meros plagiadores quando 
colocam a sua poesia no ar. Quem ama ou é amado é um poeta. Quem gosta de música, de 
cinema e de teatro, também, e não se tem como negar. Quem se encanta com a natureza, 
via de regra, também é um poeta. Aparentemente, os poetas são introvertidos, mas tentam 
colocar aquilo que sentem pra fora e com isso conseguem até filosofar. Os poetas procuram 
sofreguidão nas palavras. Dão colorido a vida. Existem poetas que produzem tantos poemas, 
envolvidos que são por sentimentos intensos e querem sempre se manifestar. Falam de rejeição, 
de amores perdidos que tiveram que enfrentar. O poeta tenta divulgar tudo que lhe inspira e 
adora recitar. Muitos escolhem as palavras certas e criativas, tentado se eternizar. Fazer poesia 
é jogar com as palavras. Reverenciar o belo e a beleza da mulher que deveria estar sempre 
em primeiro lugar. Nenhum poeta consegue guardar segredo sobre o que pensa de verdade 
sobre a vida e por isso não consegue fraquejar. Cita as florestas, os rios e as cachoeiras. Fala 
abertamente sobre as estrelas, sobre o céu e o mar. Um poeta nunca consegue deixar de pensar. 
De suas investidas amorosas e de suas desilusões, também, nunca se furta de falar. Fala de 
sexo abertamente, erotiza a imaginação das pessoas, obrigando-as a pensar. Todo poeta fala de 
alegria e tristeza com a mesma intensidade que sorrir e se põe a chorar. Emoldura as flores da 
primavera e na frieza do inverno até consegue poetar. Cita o outono com suas folhas caindo, 
da mesma forma que o verão consegue exaltar. Todo arranjo poético, toda inspiração dos 
grandes poetas, se justifica pela presença de Deus.  E assim, com um toque Divino conseguem 
sempre caprichar. Humildemente reverencio todos os poetas deste Recanto, os quais aprendi 
a respeitar e admirar.

Finalmente, cito estas belíssimas frases:
  
“Confúcio tinha plena convicção de que todo homem que lesse alguma poesia diariamente não cometeria nenhum tipo 
de injustiça”

 
  
“Nada tenho a dizer, e estou dizendo. Tal é a poesia”

(John Cage)

Tom Oliv do Recanto das Letras
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Caminhada eterna

Onde você estiver
Deus lhe guarde,
de forma que sua existência 
seja plena de amor, carinho e paz!

Onde você for,
Deus lhe guie,
para um lugar
onde aja devoção e fraternidade.

Onde decidir ficar,
Deus lhe ilumine, 
com a luz natural
do jardim florido de seu edém.

Para toda a vida, Deus lhe abençoe, 
eleve você ao mais alto grau dos pensamentos
humanos, onde a estrela que iluminou
o magico dia de seu nascimento, 
se transforme em sinal de salvação eterna.

Assim seja!

Walter Cintra de Souza Lima
(TCintra)
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Sabias do sabiá?

O canto livre de um sabiá

Num encanto da canção

Anuncia o tempo de amar

No toque de um coração

Na sua vida suburbana

Ele voa em cada janela

De um casal que se ama

Numa junção muito bela

Com seu dever cumprido

Ele volta para a natureza

Vai adornar a sua beleza

Com seu canto conhecido

O sabiá voa para muito longe

Vai viver como um passarinho

Viaja para o infinito horizonte

Querendo fazer um novo ninho

Zédio Alvarez
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BIOGRAFIA DA ILUSTRADORA

Ana Priscila da Silva Alves, graduada em filosofia pelo Campus- UERN/ Caicó/ RN 
e residente nesta mesma cidade, Pós em Arte e Educação, discente de Pedagogia 
e Neuropsicopedagogia e Pedagogia Hospitalar e Capacitação em TEA. Filha de 
Francilene Frutuoso e José Ribamar da Silva. Mãe da Bárbara e Mariah e fundadora 
do Arte com Aconchego. Quando desenho, esqueço de tudo e me vejo na presença 
de Deus. Amo meu Seridó e me encanto pela humildade das pessoas. 
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Barbantinha
Especial escrito por crianças
ANO II - NÚMERO 11 - JUNHO 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 
Júlia Santiago dos Santos, 12 anos, moradora da cidade de Parnamirim, 
Rio Grande do Norte. Agradecemos à Júlia e ao seu pai Edilberto Cleutom 
por nos presentear com tão belas imagens!  

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).

Também trazemos ilustrações de crianças de Natal, mais precisamente do 
Bairro Nordeste e vindo de outro Estado do Nordeste, sendo essa do Piauí, 
trazemos a nossa querida Layse Stefany com 11 anos de idade.

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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Bárbara Christina -  
9 anos, Caicó RN.
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Heitor de Nóbrega 
Pontes - 08 anos - 
Ouro Branco-RN
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Heitor de Nóbrega 
Pontes - 08 anos - 
Ouro Branco-RN
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Heitor de Nóbrega 
Pontes - 08 anos - 
Ouro Branco-RN
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Laura Brito Medeiros, 24 anos 
com idade intelectual de 10 

anos, Caicó-RN.
LAURINHA
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Júlia Santiago dos Santos - 
12 anos - Parnamirim-RN
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Mariah Eliza, 10 
anos, Caicó-RN.
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Mariah Eliza, 10 
anos, Caicó-RN.
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Sara Soares - 07 
anos - Natal-RN
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Sara Soares - 07 
anos - Natal-RN
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Sara Soares - 07 
anos - Natal-RN
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Layse Stefany Bezerra 
Alencar -11 anos - 

Teresina-PI
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Layse Stefany Bezerra 
Alencar -11 anos - 

Teresina-PI
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Lavínia Vitória
04 anos

Natal-RN
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Lavínia Vitória
04 anos

Natal-RN
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Rebeca Karolayne 
4 anos

Natal-RN
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João Miguel
6 anos

Natal-RN
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Anderson Gustavo
6 anos

Natal-RN
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Anthony Riam
7 anos

Natal-RN
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João Emanuel 
12 anos

Natal-RN
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