10

revista

anos

ANO X - Nº 44 05 DE JUNHO DE 2022
ISSN 2238-1414

BARBANTINHA
Caderno especial escrito por crianças
Página 103

REVISTA BARBANTE - 1

Palavras aos leitores e às leitoras
A Revista Barbante está feliz com mais uma edição! A cada dia crescemos mais um pouquinho
com as colaborações de vocês, que chegam do mundo inteiro, e isso muito nos alegra! A
Barbante é uma menina tímida que gosta de brincar dando nós em seus bonecos para não
caírem nas águas profundas do rio Potengi.
Neste volume, a Barbante conta com as ilustrações da nossa editora Christina Ramalho numa
homenagem ao mês de maio dedicado às mulheres e às mamães como também homenageando
o Dia Mundial do Meio Ambiente neste 05 de junho tão especial para todos nós que lutamos
por um mundo melhor com árvores dentro e fora da gente enraizando e ligando os corações
dos povos de todos os lugares possíveis e imagináveis.
As seções desta edição estão distribuídas em Artigos, Cartas, Cartuns, Contos, Crônicas e
Poemas. Temas e olhares variados dão a este número um caráter bem abrangente e especial,
em tempos em que se faz tão necessário capturar todas as possíveis esperanças de um mundo
melhor.
Além da contribuição de diversas pessoas nas seções citadas, contamos com a presença de
nossos colunistas fixos: Araceli Otamendi, Bernardete Bielinski, Rosângela Trajano, Ítalo
de Melo Ramalho e Márcia Batista Ramos. Nossa gratidão a vocês por caminharem com a
Barbante.
A Barbante apresenta, também, mais um número da sua irmã caçula, Barbantinha, um caderno
especial escrito por crianças do mundo inteiro com ilustrações, artigos e poemas! Convidem
as crianças para participarem mensalmente desse caderno encantador e cheio da beleza de
mundos imaginários aos quais só as crianças conseguem chegar!
Agradecemos aos/às nossos/as colaboradores/as e desejamos uma bela leitura a vocês,
As editoras
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Sertões da vida: a açudagem e o progresso nos sertões do Seridó
Ariane de Medeiros Pereira1
Resumo:
A discussão aqui proposta perpassa pela interlocução de um sertão que será modificado conforme as
necessidades dos agentes sociais que nele habita. A natureza aparece como um fator impositor ao homem,
por meio das secas e sua geologia, todavia aquela não se torna excludente, ao se pensar em novas formas de
se produzir o espaço dos sertões, como elementos modernizantes, como é o caso dos açudes. Para promover
o foco de diálogo neste trabalho, utilizamos do Jornal O Raio e o Jornal O Momento escrito por José de
Azevêdo Dantas no período de 1910 a 1920. Para alicerçar a nossa pesquisa usamos dos dados empíricos em
conjunto com a bibliografia que decorria sobre a temática estudada. Para tal, podemos verificar que a natureza
se impunha ao homem dos sertões, mas que o sertanejo passou a conviver com os fatores naturais, ao passo
que os engenheiros politécnicos desenvolveram instrumentos de convivência com a seca e com a geografia da
resistência dos sertões.
Palavras-chave: Sertões. Engenheiros Politécnicos. Seca. Açudagem.

Sertões of life: the dam and progress in the sertões of Seridó
Abstract:
The discussion proposed here goes through the dialogue of a sertão that will be modified according to the
needs of the social agents that inhabit it. Nature appears as an imposing factor on man, through droughts and
its geology, however, it does not become excluding, when thinking about new ways of producing the space of
the sertões, as modernizing elements, as is the case of the dams. To promote the focus of dialogue in this work,
we used the Jornal O Raio and the Jornal O Momento written by José de Azevêdo Dantas in the period from
1910 to 1920. thematic studied. To this end, we can verify that nature imposed itself on the man of the sertões,
but that the sertanejo began to live with natural factors, while polytechnic engineers developed instruments for
coexistence with the drought and with the geography of the resistance of the sertões.
Keywords: Sertões. Polytechnic Engineers. Dry. Weir.
1 Licenciada e Bacharel pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN/CERES. Licenciada em Pedagogia pela

UNIFAVENI.Especialista em História dos Sertões – UFRN/CERES. Mestre em História pela Universidade Federal do Rio
Grande do Norte – UFRN/CCHLA. Atualmente professora do Colégio Diocesano Seridoense/Caicó/RN. E-mail:

ariane1988medeiros@hotmail.com
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Introdução
O espaço é uma realidade relacional que está imbricada entre o elemento natural e a sociedade, e para
tal, deve ser pensado e agenciado a partir desses dois elementos. Todavia, o espaço passa a ser remodelado a
partir do trabalho do homem e as necessidades que surgem ao longo do tempo.
A organização do espaço perpassa pela dialética entre os objetos geográficos, socais e aqueles que os
animam (SANTOS, 1988. p. 10) que foram gestadas a partir do trabalho humano. A sociedade, nesse caso,
passa a ser entendida enquanto totalidade, na qual é composta por seus símbolos e os agentes externos, como
os elementos naturais.
O espaço seria a existência e a sociedade o ser que produz o espaço para que aquela possa habitá-lo.
Neste caso, tanto o espaço quanto a sociedade passam por uma metamorfose para que ambas possam evoluir
e se complementar. Esse processo de transformação ocorre permanentemente e gera novas paisagens humanas
e geográficas.
O início do século XX marcava esse processo de metamorfose espacial nos sertões2 do Rio Grande do
Norte era preciso que os agentes sociais empreendessem uma nova dinâmica produtiva nos sertões do Estado,
com vista a possibilitar que o homem dos sertões entendesse o meio no qual vivia e as suas necessidades
produtivas.
Os sertões seriam pensados e repensados pelos engenheiros politécnicos com o objetivo de potencializar
seu desenvolvimento, sendo necessários a apropriação e conhecimento do meio no qual ia ocorrer à
reorganização. Os sertões, nesse sentido, presenciariam a chegada de novos agentes sociais em seu espaço.
Os engenheiros politécnicos, nessa nova realidade, descobriram uma natureza que se impunha a técnica,
porém as concepções científicas agiriam sobre o meio natural e cada parte, cada lugar, receberia um novo valor
produtivo (SANTOS, 1988, p. 11). Dessa maneira, o homem passaria a se apropriar de um espaço modificado
e produtivo.
Os engenheiros atingiriam um conhecimento analítico e sistemático da natureza dos sertões do Rio Grande
do Norte e passaria a utilizar as coisas que os cercavam, a partir do desejo de produzir sertões progressistas.
Os elementos naturais se renovariam pela ação humana e, por consequência, suas relações se modificariam
com o homem.

Os sertões do Rio Grande do Norte em transformação

No início do século XX, o Rio Grande do Norte, em especial os seus sertões, passou por uma remodelação
2 Aqui optamos por utilizar a termologia sertões por entender que esses são múltiplos e diversos.
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espacial com vista a um maior desenvolvimento em suas atividades econômicas e de comunicação com a
capital Natal. Mas, o interesse maior era inserir essas áreas no discurso modernizante que ganhava fôlego
com as ideias propostas pela Belle Époque e pelo ideal republicano de progresso. Para a concretização de tal
propósito a ação dos engenheiros politécnicos e suas discussões foram de sua importância para a configuração
espacial dos “novos” sertões desejado pelos republicanos.
A atuação dos engenheiros por meio de suas técnicas e estudos levavam em consideração o problema
da seca que afligia - e aflige - os ditos sertões, nessa perspectiva os estudiosos montaram seus planos de ações
com base em um processo intervencionista espacial que pudesse proporcionar a integração do espaço dos
sertões com o desenvolvimento e a fixação dos atores sociais nessas localidades.
A engenharia despontava como uma nova ciência que servia para a remodelação e reconfiguração do
espaço como meio para a construção de um país, região ou área moderna. Os engenheiros politécnicos tinham
a função primordial de estudar, pensar e agir para a construção desses novos espaços com vista ao pensamento
republicano de progresso (MEDEIROS etal, 2008. p.2). Os engenheiros estavam incumbidos da missão de
desenvolver não somente as cidades, mas os espaços rurais considerando os interesses da Primeira República.
Nos sertões, das primeiras décadas do século XX, a intenção era agir por meio da técnica para combater os
efeitos nocivos da seca nesses espaços.
Os sertões e sua natureza pareciam ditar as normas para as técnicas que melhor seriam aproveitadas
nesses espaços. José de Azevêdo Dantas nos revela um pouco desse pensamento em aliar o desenvolvimento
dos sertões por meio da ação da natureza sertaneja em conjunto com as técnicas humanas para a produção do
dito espaço, assim:
Para os differentes lados que o observador lançar a vista não deixa de experimentar
uma certa curiosidade: __ comtempla a superioridade de rochas, o sombrio das furnas,
a complexidade de blocos, a concavidade dos barrancos cavados pela longevidade dos
tempos, o echo dos trabalhadores, o cantar “a pedra” dos cavoqueiros, o tinir [?] das
brocas, o estalar dos zincos nas barrascas as explosões da dynamite com o fragor dos
estilhaços que se desprendem tudo isso se casa com o sibilar da ventania, o conto da
semi-ema, o abaioar do vaqueiro, os tiros dos caçadores ao tanje [?] nas cumiadas,
dando assim a impressão de que a propria natura pelos seus agentes naturaes, convida o
homem ali a coperar para a mesma realisação que se tem em vista ( DANTAS. Revendo
Collaborações de Gargalheiras. Jornal O Momento. 1913. p. 16).

Pelo excerto acima fica evidente a necessidade de se conhecer bem os sertões e sua geografia com sua
natureza de resistência e fortaleza. Era preciso que os engenheiros estudassem os terrenos e averiguassem
qual era a técnica mais adequada para ser utilizada. Era preciso romper com a soberania das grandes rochas
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utilizando das marretas3 ou das dinamites4 para a reconfiguração do espaço. Os engenheiros politécnicos
passaram a pensar e agir nos sertões por meio de sua engenheira moderna para que pudesse atuar sobre os
elementos naturais e consequentemente desenvolver seu potencial produtivo contribuindo para a fixação do
homem do campo a sua terra (SILVA, 2012. p.6).
É indiscutível o cenário que se instala sobre a paisagem bruta que os sertões despertam aos olhos
daqueles que não viviam nos sertões do Rio Grande do Norte, antes de ser uma paisagem do medo5, era
um cenário de contemplação e de desafio aos engenheiros politécnicos que teriam de agenciar técnicas para
transpor os impasses criados pelo natural. Eram grandes blocos de pedras que deveriam ser rompidos não
somente por meio da força humana, mas com o uso do explosivo, tamanha era a superioridade das rochas, que
pela ação das intempéries levaram anos para que os barrancos fossem formados.
A magnitude do contexto natural era tamanha que os homens trabalhando em meio às explosões e
minérios levavam a um cenário de conto, ao considerar que a ventania e as explosões causavam sensações
para além da realidade. Tornava-se um cenário imaginário dentro da própria lógica da natureza dos sertões, no
qual estava permeado pelos agentes sociais dos sertões como o vaqueiro e o caçador que empreendiam suas
práticas seculares ao ringir das dinamites empreendidas pelos novos indivíduos que habitam o dito espaço com
suas técnicas modernizantes. Os sertões abrigavam duas temporalidades, o tradicional e o moderno, e ambas
não eram excludentes, ao contrário elas se complementavam.
José de Azevedo Dantas, mais uma vez nos chama atenção, por meio das notícias contidas em seus
jornais, o quanto era esperado as novas técnicas gestadas pelos engenheiros politécnicos para que fossem
promovidos os efeitos do progresso nos sertões, ele nos relata:

Grande surto de prgresso [sic] advirá não só para a população sertaneja mais proxima
como para o proprio Estado. Com a realisação desse grande tentomem [?] novos factores
de vida se descobrirão; teremos mais surtos de progresso e de economia; não se sentirá
mais aqui a excassez de agua que tanto infelicitava esta região; a agricultura receberá
novas praticas de aperfeiçoamento e novos sustentaculos; o commercio terá uma nova
vida; a industria agricola, de rotineira que é passará a ter nova organização; as industrias
aqui terão os seus agentes: as principaes fabricação e beneficiamento de produções da
zona; de modo que presentemente a propria vida rustica de nosso povo começa a tomar
outra feição pelas coisas novas do momento; tudo indica que marchamos para uma nova
era de engrandecimento geral ( DANTAS. Revendo Collaborações de Gargalheiras.
Jornal O Momento. 1913. p. 16).

Pelo testículo anterior podemos perceber que José de Azevêdo Dantas fez um apelo aos governantes
3 Instrumento de metal utilizado por meio da força humana para quebrar as rochas.
4 Explosivos.
5 Os indivíduos são subjetivos e sentem medo ao longo de suas vidas, esses medos são lapsos de memórias
que carregam em si de episódios que ficaram em seu psicológico por ser traumático. Mas, o medo está para
além de uma simples imaginação, pode ser uma apropriação do vivido. Para uma discussão mais eloquente,
ver: TUAN, Yi-fu. Paisagens do medo. São Paulo: UNESP, 2005.
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para que aqueles tomassem um posicionamento em relação ao desenvolvimento dos sertões, haja vista que não
poderia permanecer o dito espaço nos primeiros anos do século XX como se estivesse abandonado à própria
sorte. Era preciso planejar técnicas que viessem a trazer progresso para os sertões, uma dela, para o redator do
Jornal O Momento seriam técnicas que contribuíssem para sanar a falta de água nos sertões.
Torna-se evidente o desejo pelo progresso nos sertões, as técnicas até então empregadas pelos homens
dos sertões, a aquele meio já não eram mais suficientes, para que a produção evoluísse fosse no sentido
econômico ou até mesmo social. Era preciso que o Estado estivesse atento as novas necessidades apresentadas
pelas localidades distantes do litoral. Os sertões se ressentiam da falta de água. Como as pessoas viveriam
sem água? Caso, os governantes não tivessem um olhar diferenciado para os sertões os indivíduos do citado
espaço poderiam sair para outras localidades e promover um desequilíbrio social e vir de encontro com o
desejo de modernização e progresso da Belle Époque6. Era urgente o surgimento de novos instrumentos que
possibilitassem a vida nos sertões do Rio Grande do Norte.
Com os novos símbolos de modernidade nos sertões, como era o caso dos grandes açudes, era possível
desenvolver não somente a vida humana em seu direito pleno a vida, mais atingir um desenvolvimento completo
por meio de uma nova agricultura praticada, o que fortalecerá a economia, o comércio e até se pensar em um
novo elemento modernizador que seria indústria nos sertões que alterará a própria vida rústica da população
sertaneja. Assim, os elementos modernizadores nos sertões viabilizariam a vida das pessoas nos recantos mais
distantes da capital e não promoveria uma migração desenfreada a outras partes do Brasil. Os elementos da
modernidade promoveriam um engrandecimento para os sertões e os sertanejos que ali habitavam o espaço de
resistência natural.

Os elementos naturais se impõem ao homem dos sertões

O espaço, nesse caso, é entendido por várias percepções em uma relação íntima com os sujeitos
históricos. O espaço natural se impõe ao homem por meio das suas particularidades, mas cabe ao homem por
meio de suas técnicas transformá-lo para sua maior produção e desenvolvimento. Os elementos naturais são
por um lado um dado a priori, e por outro são transformados pelos processos antrópicos. De modo que, a
cada momento histórico, o espaço (tomado como os sistemas de elementos naturais e artificiais) é produzido
de várias maneiras, haja vista que os meios de produção que sobre ele incidem são praticados no tempo
6 Essa era uma realidade das áreas dos sertões do Nordeste em que as pessoas migravam dos sertões para o litoral em busca de

melhores condições de vida ou assim acreditavam que o encontraria. Para uma melhor visibilidade desse processo, ver: SIQUEIRA,
Gabriela Fernandes de. Por uma “Cidade Nova”: apropriação e uso do solo urbano no terceiro bairro de Natal (1901-1929). Natal/
RN, 2014 (Dissertação de Mestrado/UFRN). Em 1932 vemos novamente esse processo acontecendo no Ceará em razão forte seca
que assolava os sertões do Nordeste, ver: OLIVEIRA, Débora Passos de; SILVA, Lays Mendes. Ser-tão esquecido: a segregação
e os campos de concentração na seca de 1932. Mneme – Revista de Humanidades, Caicó, v. 19, n. 42, p. 78-116, jan./jul. 2018.
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(SANTOS, 1996).
Nesse sentido, José de Azevêdo Dantas vem mais uma vez fazer um apelo às autoridades para que
fossem pensadas soluções que diminuíssem os efeitos da seca nos sertões, pois:
Dando-se o effeito tremendo desta secca que acaba de se manifestar assustadoramente
em quatro estados do Norte, reduzindo a pobresa ao mais deploravel estado de mizeria,
sem que haja recurso de especie alguma com que possa minorar os seus soffrimentos,
não é possivel que os nossos governantes fiquem insensiveis a tanta calamidade, sem
lançar um olhar de commiserção, sem prestar o auxilio necessario para soccorrer tantos
filhos que á fome e á penuria estão prestes á sucumbir.
Em face de uma situação angustiosa como vae ser a do anno presente tornar-se-há um
dever retricto da parte dos nossos dirigentes socorrer os flagellados da secca, não só
pelos sentimentos de humanidade que regem os povos civilizados, como tambem pela
grande necessidade que ha de distribuir o progresso material na zona sertaneja, aplicado
em forma de soccorros, em obras que prevaleçam diante da crise climaterica.
Sendo o Sertão uma região desprotegida de meios de defeza sufficiente para fazer face
aos golpes rigorosos das seccas, que diminua sobremaneira os seus terríveis effeitos,
é necessario que se torne uma realidade, custe o que custar, a construção de obras
garantidoras que ampare e salvaguarde a vida do sertanejo nos tempos calamitosos.
Essa obras, sem as quaes o Sertão nunca será livre das más consequencias do tempo,
ja estão bem viziveis ao conhecimento de todos: − estradas e açudagem, embora, ainda
não tenha sido encarado sob um ponto de vista pratico e social (DANTAS. O problema
das seccas. Jornal O Raio. 1919. p. 5).

Pelo excerto apresentado pelo Jornal O Raio é contundente que a seca era um fenômeno natural que
afetava a toda a população da região Norte, mas que não era algo insolucionável, ao contrário por meio de
eventos e soluções técnicas seus efeitos poderiam ser minimizados. Fazia-se necessário esse pronto socorro,
tanto para cuidar das pessoas que estavam em estado de miséria, como também, para trazer progresso para os
sertões do Norte. A açudagem seria uma solução para a falta de água e deveria ser encarado com a máxima
urgência.
Os efeitos da seca para a população dos sertões do “Norte” eram inegáveis, agora sua ação deveria
ser minimizada quando se pensava no fator social, a seca era natural, mas suas consequências estavam para
além da natureza, era um elemento natural e como tal, devia ser responsabilidade dos governantes agenciarem
medidas que diminuíssem as mazelas enfrentadas pelos homens dos sertões, do contrário a fome mataria essa
gente em uma paisagem de medo, horror e “penúria”, como bem salienta José de Azevêdo Dantas em seu
relato de consternação e apelo às autoridades políticas.
José de Azevêdo Dantas deixa claro que os governantes não deveriam somente ajudar a população dos
sertões por piedade, mas em frente ao pensamento de desenvolvimento e progresso empreendido para o início
do século XX, essa era uma medida necessária, haja vista que o governo seguia as normas da civilidade e do
REVISTA BARBANTE - 9

“progresso material” até para os lugares mais longínquos como era os sertões do Norte.
O fator climático era uma imposição do meio, todavia, essa realidade poderia ser modificada com obras
grandiosas que viessem a diminuir os efeitos da seca e manter os sujeitos sociais nos sertões sendo agentes
produtivos e produtores. Assim, os sertões seriam transformados a partir das obras agenciadas para um novo
sertão em desenvolvimento, vivenciado e praticado.
A partir desse contexto, os governantes do Norte passaram a recorrer ao governo federal em busca
de comissões técnicas que viessem a sanar os problemas da seca e trouxessem modernidade ao Norte, com
um conjunto de obras públicas que versassem pelas: estradas de ferros, estradas de rodagens, edificações de
açudes, canais de irrigações e implantações de outras técnicas que permitissem o melhoramento da vida nos
sertões7.
A introdução desses elementos modernizantes nos sertões seria intensificada, a partir de 1909, com
a Inspetoria de Obras contra as Secas (IOCS) com a qual o governo passou a intervir em conjunto com os
engenheiros politécnicos para uma política de desenvolvimento e reconfiguração espacial nas regiões atingidas
pelas secas, com: a construção de barragens, açudes (públicos e particulares), estradas e poços. Assim, José
de Azevêdo nos afirma:
E’ preciso que estas obras sejam feitas a tempo e em proveito do povo aonde foram
applicadas, de modo a melhorar a situação no futuro com as rendas que resultarem
dos seus productos, e evitar o exodo e deslocamento da população desprotegida que já
começa a se debater aos rigores da penuria, sem encontrar trabalho em parte alguma,
onde possa ganhar o escasso pão para mitigar a fome; e se passarmos mais alguns
mezes nesta tremenda espectativa teremos a decepção de presenciarmos o maior dos
desesperos, ainda não visto em seccas passadas (DANTAS. O problema das seccas.
Jornal O Raio. 1919. p. 5).

A partir da notícia do Jornal O Raio torna-se perceptível que as obras que seriam realizadas seria
uma forma de garantir a população sertaneja naquele espaço sem que essas tivessem que deixar suas
terras e migrarem para a capital ou para áreas menos afetadas pela seca ou pela falta de políticas públicas
modernizantes. Nesse sentido, os engenheiros politécnicos adentrariam os sertões potiguares para estudá-los.
Os estudos serviriam de base para a elaboração de projetos que orientariam a edificação de obras que viriam
a transformar a realidade espacial, como também, a realidade social e econômica daquela população afetada
pelas intempéries climáticas.
A seca é apontada como o elemento que reconfigurava tanto a paisagem natural dos sertões, como
7 Sobre uma discussão mais efetiva sobre os problemas causados pela seca no Norte e as políticas modernizantes,
ver: FERREIRA, Angela Lúcia A; Dantas, George A. F. Os indesejáveis na cidade: as representações sobre
o retirante da seca (NATAL, 1890-1930). In: FERREIRA, Angela Lúcia A; DANTAS, George A. F. (Org).
Surge et Ambula: a construção de uma cidade moderna, Natal (1890-1940). Natal: EDUFRN, 2006.
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também, servia para remodelar o cotidiano das pessoas que viviam naqueles espaços, haja vista que a
população com os efeitos causados pela a seca e sem ajuda dos governantes não tinha como sobreviver nas
localidades de origem. Primeiro não encontrava trabalho em parte alguma, pois quem possuía terra certamente
já estava vendendo seus bens para se manter, como haveria de empregar alguém? E ter mais uma boca para
alimentar em sua propriedade e pagar proventos. Ademais, as “fazendas” de criação com a seca também
se tornava improdutiva, faltava água para a produção e a sobrevivência não somente de animais, mais das
pessoas também. Tornava-se preeminentes medidas efetivas para que o homem dos sertões continuasse a viver
em ditos recantos.

Ação dos engenheiros politécnicos nos sertões do Rio Grande do Norte

Em 1909 foi criada a Inspetoria de Obras Contra as Secas (IOCS), no que viria a ser denominado
de Nordeste8, com o intuito de combater os efeitos causados pela seca. Se pensarmos bem, esse período do
início do século XX estava de dentro do contexto da Belle Époque na qual chegava ao Brasil com um viés
desenvolvimentista, e para tal, cabia sua finalidade ser aplicada a todas as áreas do Brasil, inclusive aos lugares
mais distantes das capitais. Assim, a IOCS é gestada dentro dessa perspectiva e suas ações estavam voltadas
ao progresso dos lugares.
As ações dos engenheiros politécnicos estavam de acordo com as proposta empreendidas pela
Inspetoria de Obras Contra as Secas nas áreas que eram afligidas pelo fenômeno da seca (SILVA, 2012. p.
8). Os engenheiros passariam a conhecer os lugares distantes do litoral, com vista a entender, quais seriam
as técnicas utilizadas para o progresso e desenvolvimento daquelas áreas, e ainda mais, garantir por meio de
suas ações técnicas a permanência das pessoas nos ditos espaços, para evitar que aquelas migrassem para as
capitais ou outras localidades, criando um cenário de medo ou de atraso econômico e social.
Nesse cenário, é que o governo republicano do Rio Grande do Norte em conjunto com os engenheiros
politécnicos tinha como objetivo discutir formas que viessem a melhorar a vida dos sertanejos. Assim, José
de Azevêdo Dantas nos afirma:
A acção feccunda e denemerita do actual governador deste Estado, tem, nesta periodo
angustioso da vida republicana permittido aos seus habitantes algo de desenvolvimento
economico e mental, em beneficio de seu engrandecimento, não obstante as serias
difficuldades financeiras que ora vae atravessando.
Dispondo de elementos congraçados na homogeneidade politica de seus concidadaos,
tem sabida ate o presente administrar com justiça e devotamento ás causas publicas, sem
partidarismo e oppusiões, dando assim, ao Estado uma situação de inteira tranquilidade
e de susto progressista, elevando o seu conceito entre as demais unidades da federação.

8 Para uma discussão efetiva sobre o termo e a prática gestada da denominação Nordeste, ver: ALBUQUERQUE Junior, Durval
Muniz de. A invenção do Nordeste e outras artes. 3. Ed.São Paulo: Cortez; Recife: Massangana, 2006.
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Confiantes e assegurados por estes principios de democracia emanados por uma
intelligencia culta e apurada, muito devemos nós, os filhos deste pequenino Estado
seccundar esta acção em todos os ramos de nossa actividade, quer tratabalhando e
produzindo, quer collaborando no desenvolvimento progressista, quer occorrendo ás
exiggencias financeiras necessarios ao funccionamento da machina administrativa.
[...]
Somente as agruras climaterica e os ingratos collapsos da natureza inconstante, vêm,
de quanto em vez, destruir o esforço inaudito do homem que trabalha para produzir
e ver a sua garantia assegurada. Um dia virá, no qual as circunstancias do ambiente
melhorarão, e os elementos conjugados numa harmonia de cooperativismo feccundo,
como já o disse alguem, mostrarão ao publico ignorante de suas riquezas latentes, o
grão de capacidade que este pequeno departamento de União possue para se tornar
um Estado rico e de amplas possibilidades (DANTAS. Um Governo honesto __ As
possibilidades economicas do Estado. Jornal O Momento. 1924. p. 24).

O governo do Estado do Rio Grande do Norte procurava manter um equilíbrio, em face, as turbulências
financeiras que o dito Estado enfrentava. Todavia, caso o governante não tivesse esse olhar direcionado a
população estaria sofrendo ainda mais os efeitos do ponto de vista mental e econômico, considerando que a
instabilidade financeira afeta a todos de forma a causar preocupação e, até mesmo, a incerteza de como esses
poderiam comprar alimentos para a sua sobrevivência. Soma-se a esse cenário que, a falta de recursos para a
própria continuação humana, implica em decadência econômica para o Estado, considerando que não havia
uma produção efetiva. Desse modo, o governo tinha que esquecer as querelas partidárias e agir pensando no
bem público.
Para que o referido Estado se mantivesse dentro da lógica do progresso e da produção econômica o
governante empreendia e incentivava a produtividade em todas as localidades. Para tanto, as ações efetivas
dos engenheiros politécnicos eram fundamentais, pois potencializava as riquezas do Estado e aproveitava a
mão de obra para ser empregada em cada parte do Rio Grande do Norte. Assim, o dito Estado se manteve bem
colocado, em produtividade, frente aos demais Estados da Federação. O governante disponibilizava pequenas
ações para que o Estado se mantivesse desenvolvido, mesmo que a passos curtos, mas imprescindíveis ao
progresso.
O desafio, contudo, continuava ser vencer as agruras da secas que afetam o Rio Grande do Norte, a
natureza continuava a se impor ao homem, e aquele precisava discernir com quais técnicas poderiam conviver
com os efeitos causados pela falta de chuva e consequentemente de água. A falta do bem precioso que era água
desestabilizava a produção do homem dos sertões, haja vista que o homem não tinha segurança para plantar
e criar animais em longo prazo, pois dependia da boa vontade da volta das chuvas para ter sua produção em
abundância. Nesse sentido, cabia ao governo do Estado em conjunto com a União agenciar estudiosos que
pudessem encontrar soluções para o quadro caótico face aos efeitos da escassez de água.
Pelo testículo anterior evidenciamos que o governo do Rio Grande do Norte trabalhava de forma coesa
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com os princípios de progresso e desenvolvimento impostos pela República do Brasil e que havia aplicado
outras políticas modernizadoras, como era o caso das estradas de rodagens, mas que ainda carecia do olhar
direcionado aos problemas da falta de água. Claro que a população sertaneja já possuía técnicas de convívio
com a seca e utilizava dos próprios elementos da natureza para ir sobrevivendo como nos mostra José de
Azevêdo Dantas:
Com o friss [?] de colher dados referentes ao plano de combater o phenomeno o
engenheiro chefe da 2ª secção Raymundo Pereira da Silva dirigiu em 1910 alguns
quesitos aos diversos municipios de cujo resultado fes relato ao Inspector da Miguel
Arajado [?] Lisboa em 13 de Julho daquelle mesmo anno.
A esta consulta o então Presidente deste Municipio Joaquim Servita Pereira de Britto,
em data de 14 de Fevereiro do citado anno, entre outras considerações dispondeu: “Pode
se tomar oito mezes para media de periodo de estiagem que o município supporta sem
prejuizo de gado e sem [ilegível] o exodo da população. - Não ha propriamente nestes
[ilegível] municipios do interior do Estado, rios e fontes perennemosas caccimbas dos
leites dos rios fornecem agua potavel a população sertaneja durante tres e mais annos
de secca, descendo porem seu nivel a uma grande profundidade, que tem attingido até
oito metros. Os metros de que lança mão a população, quando apparece a fome, são
as vazantes dos rios e açudes que são explorados mesmos, nos annos normaes e as
comidas chamadas bravas [?] que são os fructos e amigada xiquexique, e as raizes da
páo-pedra, maniçoba, umbuzeiro e favas de boi. Nos rios em que a humidade desce
além de [ilegível], os sertanejos retiram a areia secca e encontrando a camada humida
fertilisam- na com o estrume dos curraes de gado e plantam a batata doce e feijão.
No rio Acauã, deste municipio, a população ribeirinha chegou a plantar vasantes na
profundidade de 1m, 50 tendo para isto retirado em carroças de mão muitos metros
cubicos de areia secca (DANTAS. Obras contra a seccas no Seridó. Jornal O Momento.
1925. p. s/n).

Era evidente que havia uma preocupação extremada com os efeitos causados pela seca. Os engenheiros
politécnicos agiam elencando os quesitos necessários para “combater os efeitos da seca”, isso nos faz pensar
que eles entendiam que as técnicas que utilizavam no espaço minimizavam os efeitos da seca. Agora combater
efetivamente o fenômeno natural tornava-se impossível, tendo em vista que o evento em si não se pode
modificar. O que se tem de pensar é elementos que contribuam com a convivência com a seca.
Os engenheiros e autoridades públicas tinham claro que era necessário investir em medidas efetivas de
convivência com a seca em pelo menos oito meses do ano, tendo em vista que os rios somente ficavam perenes
quatro meses após as chuvas. E que não podia mais ser admissível que os proprietários continuassem a perder
gado e a população saísse dos sertões por falta de água. O século XX demandava novas formas de pensar e
agir por meio da modernidade e do pensamento de progresso.
As cacimbas9 aparecem como as primeiras soluções apontadas, todavia aqueles reservatórios não era
uma solução a longo prazo, tendo em vista que ficava com grandes profundidades, dado a necessidade de ir
cavando cada vez mais para se obter a água. Ademais, as barreiras das cacimbas eram uma ameaça constate,
9 São escavações feitas no leito do rio. Esses são buracos realizados nas veias de água dos rios e que brota
água.
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considerando que poderiam desmoronar e entupir o reservatório, uma vez que seu nível chegava a oito metros
de profundidade em um terreno arenoso, existe sempre um perigo ao desabamento.
Outra saída apresentada para sanar a fome era as vazantes, sistema de plantio no qual as pessoas
plantam a margem dos reservatórios de água, seja ela dos rios, ou seja, ela dos açudes. Nesse sentido, o açude
aparece como o elemento viável à convivência com a seca, pois dependendo de seu porte, pode resistir a anos
sem chuva. O homem dos sertões utilizava das próprias fezes dos animais para fertilizar a terra e plantar a
batata doce e o feijão. Quando a situação ficava escassa se alimentava da própria vegetação nativa da caatinga,
como “xiquexique, e as raizes da páo-pedra, maniçoba, umbuzeiro e favas de boi” (DANTAS. Obras contra a
seccas no Seridó. Jornal O Momento. 1925. p. s/n).

Pela notícia anterior percebemos que as técnicas utilizadas pelo sertanejo para se manter na terra e
vivos, em razão dos danos causados pela seca, se tornavam essenciais. O rio era o elemento dinamizador para
que as técnicas fossem utilizadas e mantivesse a sobrevivência dos sertanejos em épocas de estiagens. Ademais,
constatamos também, a preocupação dos governantes com a situação dos sertanejos. Por ora, averiguamos que
essas técnicas realizadas pelas pessoas dos sertões já não respondiam as suas necessidades e anseios, sendo
necessárias técnicas e ações efetivas mais modernas para combater a seca e suas auguras.
Desse modo, “o homem transforma os elementos naturais a partir da necessidade de seu trabalho para
engendrar sua sobrevivência. A produção do espaço, portanto, ocorre a partir da ação do homem através de
suas técnicas sobre a natureza” (PEREIRA, 2014, p. 31). Assim, se fez necessárias novas técnicas de convívio
com a seca nos sertões do Rio Grande do Norte, como foi o caso, da açudagem de pequeno, médio e grande
porte.
Considerações finais

O século XX inaugurou no Brasil uma nova forma de pensar e agir, era o pensamento republicano
aliado a Belle Époque europeia que chegava a todos recantos do Brasil, claro que, em suas devidas proporções.
Todavia, o que imperava era o sentimento de desenvolvimento e progresso para que as localidades progredissem
e houvesse o aumento econômico.
Podemos averiguar que os sertões do Rio Grande do Norte era um desafio aos engenheiros politécnicos
que tinham como missão vencer os fatores aturais - leia-se as rochas, a vegetação e o sol escaldante dos sertões
- para empreender o progresso nessas áreas utilizando da técnica. O que era mais urgente para que o homem
dos sertões se mantivesse na localidade era água.
Os açudes nascem como o meio eficaz de sanar os efeitos causados pela seca. Era o elemento pelo
qual o homem e os animais dos sertões poderiam sobreviver à longa estiagem e manter-se altivo e produtivo
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nos sertões. Para que os açudes fossem produzidos foi necessário o uso da técnica e o estudo dos engenheiros
politécnicos nos sertões para que esses açudes pudessem ser bem alicerçados e tornarem-se duradouros.
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Tardes de madres en Buenos Aires I
Avioncitos y trencitos*

Cuando te digo que todos
Nos pondremos a buscar cambios
Cambios en la manera
en que tratamos a las demás criaturas
Y aprenderemos a crecer
Cuando busquemos esos cambios
Estamos buscando cambios en nuestra manera de ser
Paul McCartney

Darwin estaría contento. Su teoría se cumple una vez más. El hugonote saltaba de rama en rama. ¿Qué tal?
El título podría ser: relaciones humanas. Tener un niño de cuatro años no es fácil, ya está socializado y la
socialización sigue: un amiguito mamá, un amiguito pide, exige. Y todos los días hay que ir a la casa de un
amiguito, tomar café con la madre del amiguito.
La casa tiene una escalera a oscuras, mientras vamos subiendo tropiezo con videocassettes desparramados
en los escalones. La mujer me hace pasar a una gran cocina. Hay una heladera enorme, de dos puertas. La
mujer me anticipa que al marido le gusta comer temprano. Me siento ahí, en la gran cocina, mientras mi hijo
de cuatro años se va con el amiguito a jugar. Me quedo con el bebé en brazos. Enseguida llega una muchacha
de unos quince o dieciseis años. La chica es enorme, su cuerpo desborda un jogging azul marino. Tiene una
cara extraña, es aniñada y desagradable. Me sonríe y emite algo así como un aullido: ¡bebé!, ¡bebé!, grita. La
muchacha toma a mi hijo menor en brazos y se lo lleva por un pasillo a oscuras. ¿Adónde fue? Le pregunto
a la madre. La mujer también tiene cara de niña, los ojos azules muy abiertos, como si ejerciera el asombro
todo el tiempo. No te preocupes dice, le encantan los chicos. Me sirve un café. Enseguida aparecen mi hijo de
cuatro años con el amiguito, cada uno tiene una ametralladora de plástico, tamaño real, me apuntan los dos.
Me dicen: te mato. Nunca había visto a mi hijo con un arma de juguete, los dos niños estaban agresivos. Miro
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a mi hijo a los ojos fijamente: hijo, esas cosas no se dicen y bajá ya el arma. La mujer me dice: es un juego. No
me importa, le digo. Ella agrega: yo ya no me asusto de nada en esta casa. Te creo, tengo ganas de decirle. La
miro y quiero decir algo convincente, algo que me permita salir de ahí enseguida. Pero ella me gana de mano.
¿Café o té? Pregunta. Se abre una puerta: entran dos hombres enormes. Este es mi hijo, el segundo, aclara la
mujer. Lo miro. Tiene la piel de color casi rojizo, los párpados entornados como si fuera el mediodía y el sol
estuviera brillando ahí en la cocina. El otro, el marido, un hombrón, sonríe como un caballo. El hombre más
joven exige su café con leche. La madre vestida con jeans apretados le sirve el café con leche. Ahora aparece
la chica, me devuelve el bebé y exige ella también su café con leche. ¿Viste? me dice la madre, en esta casa
hay que vivir para esto.
Mientras todos toman su café con leche reaparecen mi hijo mayor y el amiguito. La mujer ahora está furiosa,
abre los ojos de tal manera que parecería fueran a salírsele de las órbitas y grita: ¡te dije que en el living no
se juega! Tenés el dormitorio, el pasillo o la cocina. El chico baja la cabeza y junto con mi hijo vuelve a
salir por un pasillo. Miro el reloj, la mujer empieza a hablar de uno de sus temas de conversación preferidos:
el freezer. Cocinás un día entero y descansás una semana. Pollo a la portuguesa, acelgas con salsa blanca,
milanesas, pizza. Ese día te volvés loca, pero después descansás. ¿Vos cómo hacés? ¿Cómo explicarle? Como
explicarle que salgo a comprar una docena de huevos y vuelvo con una novela. ¿Cómo podría someterme a
una heladera? Después cambia de tema. Estudio sicología social, dijo. Me recomendó la carrera mi dietóloga.
Cuando fue necesario que rebajara dieciseis kilos. Entonces decidí estudiar para no achancharme. Si no te
embrutecés ¿viste? A mi me gusta la literatura, digo. Escribir. ¿Te gusta la poesía? Sí, sí, claro. Se internó
pasillo adentro y volvió con un papel en la mano y me lo entregó. Hablaba de los hijos, del cariño desmedido,
de la sobreprotección. En cada estrofa había unos versos que decían algo así como: pedazo de mi corazón te
quiero con emoción. Me gusta mucho leer poesía, dije. Me miró intrigada. Luego me invitó a conocer la casa.
El living enorme daba la impresión de estar vacío a pesar de los muebles. Sillones impecables tapizados en
terciopelo azul francia. Un hogar con leños artificiales, una mesa oval larguísima, más adecuada para una
reunión de directorio que para el comedor de una casa, cubierta por un mantel de fibra de coco. Y una sorpresa:
una puerta cerrada con llave. Ahora vas a ver con qué se entretiene mi marido, dijo. Cantidad de avioncitos
colgaban del techo de una habitación. Pistas de trenes cruzaban el recinto de lado a lado. Es el hobby de él,
dijo con prudencia. Se pasa horas haciendo esto. Era una gran sala de juegos para adultos-niños. Miré el reloj.
Faltaba poco para irnos.
En la cocina la mujer me sirvió otro café. La muchacha intervenía en la conversación. Le exigía a la madre que
le comprara un par de botitas de gamuza. Usá las que tenés, dijo la mujer. No me gustan, contestó la chica con
rabia. Una gran mueca simiesca se dibujó en el rostro de la chica. La madre también se había puesto hostil.
El problema es ella, me decía la madre en voz baja. Hacemos terapia de familia. A veces roba chocolates en
los quioscos. ¿Te gustaría que nos reuniéramos un fin de semana? ¿es lindo integrarse, no? No me salían las
palabras. Estaba muda. El broche de oro lo puso el marido, se sentó a la mesa. Apenas me saludó. Como si no
estuviera le preguntó a la mujer: ¿qué hay de comer? La mujer sumisa contestó: repollo a la crema ¿te gusta?
El hombre encogió los hombros. La muchacha dijo que no, que a ella no le gustaba. En el ambiente se agudizó
la tensión. La mujer estaba incómoda pero se contenía. La mujer me miró con expresión de «me cumple,
¿viste?». El bebé empezó a llorar. Había expirado el tiempo. En la calle respiré.

© Araceli Otamendi
*Avioncitos y trencitos pertenece a la serie de cuentos Tardes de madres en Buenos Aires de la autora
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Bernardete bielinski

Contraponto
Bernardete Pontes

Ali sentada, eu matutava sobre o meu pedaço de mundo, minha tapera, meu casebre tosco, onde vivia cercada
por verdes de muitas nuances que contrastavam com o chão vermelho barrento. Tocos de árvores espalhados
davam-me escolhas para me sentar e apreciar, aqui e ali, se alguma flor nascera, ver o formigueiro que crescia
e para onde formigas ávidas carregavam pedaços de folhas maiores do que elas mesmas. De repente, elas
sumiam no buraco onde se abrigavam. Não me importava com elas. Até gostava de ver a sabedoria que nelas
se escondia.
De dia, o sol amarelo competida com o verde do mato, com o azul do céu e o vermelho do chão. Eu já não
sabia de que cor gostava mais. Acho que era do conjunto que faziam!
Saída para andar e catar gravetos para fazer um foguinho, que, à noite, me aqueceria da friagem.
Meu prazer era ouvir os grilos com seus “cri-cris”, que faziam as músicas de sua orquestra, aceitando com
gosto o contraponto dado pelo coachar dos sapos e das rãs. Ao longe, algum cão solitário ladrava, admirando
a luz branca da lua, que, por sua vez, iluminava o azul escuro do céu com salpicadas estrelas.
Era ali que, muitas vezes, eu pensava em como seria o outro lado daquele pedaço de mundo, e sentia uma
curiosa vontade de conhece-lo. Mas um dia, quem sabe, teria coragem...
O tempo passava e meu pensamento permanecia. Resolvi, então, me arriscar pelo mundo afora.
Uma matula de palha trançada com alguns apetrechos era a minha bagagem.
Aposte em minhas ilusões, mas, ao contrário do que imaginava, comecei a colecionar misérias. A começar
pelo chão quente, calçado de pedras com o qual o sol era implacável.
As raras sombras de raras árvores e muito mato abandonado eram maus misérias, que passo a passo, me
mostravam um triste pedaço de mundo.
As pessoas andavam ligeiro em diversas direções. Não se olhavam nem davam pelo menos um aceno de mão.
Juntei as pessoas à minha coleção de misérias, pois, para mim, isso era indesculpável
A certa hora, senti vontade de um lanche. Vi um local que parecia um restaurante. Entrei, observei à minha
volta coisa por coisa. Sentei-me junto a uma mesa e pedi um café com pão. Minha surpresa foi ver o café
saindo de uma máquina de aço com luzinhas que acendiam e apagavam. Provei o café, e, com meus botões,
pensei “Isso não é um café... pelo menos não igual ao meu, que passava por um coador de pano, e cujo aroma
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preenchia a cozinha... Quente como estava, enchia minha caneca e, de tão gostoso, dispensava o açúcar...”.
Aos pouquinhos, fui engolindo aquele suposto café... Comi o pão e o achei dormido. Outra miséria para
colecionar. Paguei e saí para ver se encontrava mais misérias.
Encontrei muitas crianças que corriam e pulavam com roupas escolares. Eu me assustei. Eram pálidas e
pareciam desnutridas. Essa miséria foi muito importante, pois, no meu pedaço de mundo, elas estariam coradas
e bem nutridas por alimentos puros, como o leite que eu recebia pelo moleque da venda. Era leite gordo com
que eu fazia coalhadas deliciosas, que adoçava com mel puro. Com certeza, elas não sabiam o que era isso. O
mel dali devi ser “batizado” com algo, para render mais no preço.
Após essa miséria, eu já não estava mais querendo colecionar nada.
Resolvi fazer o caminho de volta. Minha ansiedade não me deixou ver que eu já estava no meu pedaço de
mundo.
Sentei-me novamente, segurando a matula que parecia sorrir para mim. Tirei as sandálias e pisei no chão
de barro vermelho. Era fresco. Andei um pouco olhando minhas frutas nos pés: goiabas, mamões, limões,
mangas, jabuticabas e outras tantas... Aquelas crianças tinham que comer frutas dos pés. Ganhariam logo cores
nas bochechas e apetite para conhecer minhas coalhadas.
Lembrei-me dos meus queridos que já haviam partido. Senti saudades. Aprendia a viver sozinha, usando
os ensinamentos que me deram. Ser simples: saber cozinhar o necessário, usar agulha e linha, plantar uma
hortinha, ter meia dúzia de frangos ciscando pelo quintal e galinhas me fornecendo ovos frescos.
Fazer bolos, geleias, broas de fubá para vender no armazém. Costurar uns panos de prato com o pano dos
sacos de farinha, que eu alvejava e quanto prontos eram por mim enfeitados com pontinhos coloridos que eu
aprendera com minha mãe, Vendia tudo. Era o meu ganha-pão.
Minhas saias rodadas era um luxo que eu não dispensava. Os lençóis e as fronhas eu fazia com retalhos que
conseguia com as costureiras do lugar. Meu mundinho era limpo e colorido.
O fogão de lenha permitia que eu fizesse doces, cozidos, sopas e as geleias das frutas que eu colhia. O forno
era de tijolos, e nele assava meus pães de milho, biscoitinhos de araruta e as broas de fubá. Era com eles que
eu ganhava uns trocados, pois o dono da venda sempre me encomendava.
Ali onde eu estava, talvez pudesse alcançar uma estrela se esticasse o braço. Eu gostava da noite. Apreciava
a orquestra dos grilos e dos sapos, ouvia o latido do cão solitário e abraçava minha lua branca. Ajeitava os
gravetos da fogueirinha e às vezes nela assava umas batatas doce.
Minha poltrona eram meus tocos de árvore. Meus pensamentos eram meu ontem porque o amanhã eu queria
que tivesse novidades... Novidades que seriam segredos e segredos não contamos.
Já se fazia tarde quando resolvi entrar para me esticar no meu colchão de crina, aconchegante.
Entrei. Quando fechei a porta, vi pendurada em um prego uma folhinha antiga e já desbotada, com a estampa
de meu Jesus, de olhar manso e mãos prontas para me abençoar... Agradeci pela vida que me foi dada por
herança e da qual tinha alegremente tomado posse.
Ali era ELE e EU e eu não precisava de mais nada. Tinha Deus e tinha tudo.
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BRINCANDO COM
AS LETRAS
AILEZZ SILVA

Jornada literária de uma mãe
Ailezz Silva
Maria fez o vestibular aos dezesseis anos, passando com louvor na matéria mais cobiçada para jovens
apaixonadas: casamento com amor.
Com o desejo de ser mãe, se esmerou na matéria maternal. Sentindo a dificuldade da missão, fez pediatria,
para curar doenças rotineiras com pedidos a Deus, o Maior professor dos doutores.
Seu doutorado de mãe abriu um leque para várias áreas: psicologia para entender vidas, sanitarista, para
explicar o dever e a necessidade da higiene.
Enfermeira dos machucados, chorando no íntimo querendo transferir as dores dos seus queridos, para sentilas.
Maria, insatisfeita do que ainda queria alcançar, para alimentar corretamente os seus filhos, entrou na área
de economia, fazendo cálculos do que podia, fantasiando as noites insones, em um escritório imaginário de
contabilidade.
Seguindo para a gastronomia, descobriu alquimias deliciosas com o que tinha ao seu alcance, acreditando que
o delicioso não precisa de muitos ingredientes, quando se faz com amor, e criatividade.
Maiores preocupações superadas, hoje como mãe avó e bisa colhe frutos do que plantou do seu doutorado,
e segue sem se cobrar para a literatura dos homens, para ajudar seus neurônios cansados, que pedem para
celebrar mais a vida, na sua genuína alegria.   
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Astrolabio

Márcia Batista Ramos
Las madres y el otoño
Márcia Batista Ramos

Divinos misterios trae el otoño, que derrama las hojas en tonos naranjas y amarillentos, precediendo los días
de mayo.

Mayo es el mes de las madres, pues la mayoría de los países del mundo festejan el día de la madre en ese mes.

Las primeras celebraciones del Día de las Madres se remontan a la antigua Grecia, donde se le rendían honores
a Rea, la madre de los dioses Zeus, Poseidón y Hades.

Por su parte, los romanos llamaron a esta celebración Hilaria, cuando la adquirieron de los griegos. Celebraban
el 15 de marzo en el templo de Cibeles y durante tres días realizaban ofrendas.

Ya los católicos transformaron las celebraciones romanas en celebraciones para honrar a la Virgen María, la
madre de Jesús. En el santoral católico, el 8 de diciembre se celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción,
fecha que los panameños adoptaron para la celebración del Día de la Madre.
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En Inglaterra, aproximadamente en el siglo XVII, tenía lugar un acontecimiento similar, también relacionado
con la Virgen María, que se denominaba Domingo de las Madres. Los niños concurrían a misa y regresaban a
sus hogares con regalos para sus madres. Asimismo, como muchas personas trabajaban para gente acaudalada
y no tenían la oportunidad de estar en sus hogares, ese domingo se les otorgaba el día libre para visitar a sus
familias.

Así llegó a nuestro mundo contemporáneo la tradición de la conmemoración del día de la madre. En la mayoría
de los países se eligió el mes de mayo para festejarla, precisamente mayo, que en Sudamérica es un mes de
otoño.

Las madres son mujeres que engendraron otro ser y se dedicaron a vivir por él, por opción y por aceptación
de un mandato social muy fuerte, que la induce a anular su propia existencia en beneficio del hijo. Entonces
las madres se tornan mujeres excepcionales, que luchan con alma, vida y corazón por el bienestar de sus hijos.
Las madres asumen la abnegación, como un motor que puede impulsarlas al infinito, por la vida o libertad de
un hijo.

Quizá porque el otoño trae consigo la nostalgia y una tristeza discreta que quisiera llorar, pero, el viento suave
de mayo no permite, secando lágrimas, es que se escogió mayo para conmemorar a las madres.

Muchos hablan de las madres con su infinito amor por el retoño que llevan en el vientre o en los brazos; otros
recuerdan a las madres como trabajadoras multidisciplinarias en la atención de sus hijos y siempre recalcan su
amor incondicional por el hijo, que aún viejo es pequeñito ante los ojos de la madre.

Pero, hoy es un día de otoño… y mi alma andariega anda quieta, medio triste, un tanto melancólica; quizá, por
eso, en este mayo, yo quiero recordar, a manera de homenaje, a las madres que viven el infortunio de tener a
un hijo enfermo o sufren porque vieron a su hijo partir al otro mundo, silentes como el árbol que se desoja.

Pues los vientos otoñales traen consigo recuerdos dolorosos de los hijos que alzaron el vuelo a los brazos de
Dios, de los hijos que ya no están.

Ser madre del hijo que partió es orar, orar y orar para que los años pasen de prisa, la vida se consuma antes y el
reencuentro en la eternidad sea sellado por un abrazo de amor. Es sufrir cada otoño con las hojas de diferentes
matices, que se desprenden de los árboles.

El otoño es nostálgico por sí mismo, pero en el mes de mayo invita a llorar por aquellos que solo son recuerdo,
ahora. Como el hijo que partió sin previo aviso, en un accidente, en un día cualquiera, sin dar tiempo para el
hijo decir te quiero o para la madre decir que se cuide, que la espere, que no lo olvidará…

La luna llena de otoño es tan fría como el miedo que se apodera de las tristes madres de los niños desaparecidos
o de los hijos que fueron a la guerra…

Madres hay tantas, como las heroínas de “la plaza de mayo” que envejecieron sin encontrar justicia por sus
hijos muertos, torturados y desaparecidos. Las madres, como las de la Plaza de Mayo, sólo encuentran paz
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cuando el hijo hecho luz viene a recogerlas, para llevárselas a su lado.

En las noches el otoño ladra en las calles, mientras las madres cuidan a sus niños enfermos o vegetativos.
La desilusión e impotencia que sienten esas madres que no pueden ver a su niño moverse o hablar… ese
sufrimiento es tanto que no hay parámetro de comparación. Pero esas madres, como robles, siguen adelante
como ángeles destinados a traer el paraíso a la Tierra, mientras padecen en silencio.

La lluvia en las mañanas de otoño lava el alma de las madres tristes y deja la corta esperanza de que todo estará
bien.

Las madres sin sus hijos son como María madre de Dios, que contempló la pasión de Cristo, desmayó de dolor
en el alma y cuando despertó fue pregonar el evangelio de su hijo al mundo.

Las madres son las que mantienen viva la memoria de los hijos como sirios encendidos.

Las tardes de mayo, con sus tonos grises amarillentos, son tristes como el alma de las madres que enterraron
a sus hijos.

El crepúsculo en otoño sigue un camino tan eterno como el amor de una madre.

Divinos misterios, trae el otoño que derrama las hojas en tonos naranjas y amarillentos cubriendo las tumbas
en mayo.
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RELÓGIO DE
PAREDE

Rosângela Trajano
Objetividade e subjetividade nas ciências sociais:
afetos e efeitos
Rosângela Trajano

Vimos na nossa primeira aula a questão da neutralidade. As ciências sociais são diferentes das ciências da
natureza porque trabalham diretamente com o humano e logo se deixa influenciar, ou seja, é afetada e cria
efeitos subjetivos. Dessa forma tornar-se difícil ser neutra. Por mais que o antropólogo queira que a sua
pesquisa seja totalmente empírica ele nunca vai conseguir, pois quando se faz um trabalho de etnografia somos
afetados pelo humano com o qual estamos convivendo e lidando no nosso dia a dia para a realização do nosso
estudo.
Eu já falei em um dos fóruns sobre o que estamos estudando na disciplina de Oficinas de Métodos Qualitativos
II que é a etnografia através da fotografia. Fazer etnografia com imagens que seria a antropologia visual
não é nada fácil, pois o antropólogo é tomado por duas narrativas quer sejam: a da imagem e a que a sua
mente produz através das imagens. Essas narrativas chegam carregadas de subjetividade, ou seja, ideias e
reflexões que o próprio pesquisador acaba criando sobre as imagens mesmo que ao seu lado tenham parentes
do fotógrafo ora estudado. Acontece um afeto pelo objeto estudado.
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Quando falamos de ser neutro nas ciências sociais entramos numa questão bem difícil de ser elaborada com
fidelidade a nossa área de pesquisa, pois por mais que desejemos suspender o juízo e ficarmos apenas com
os dados da pesquisa somos humanos e pesquisamos outros humanos que iguais a nós nos afetam com as
suas culturas, tradições, costumes e rituais. Ao irmos a campo, por exemplo, seja num terreiro ou numa tribo
indígena por mais que desejemos ser neutros e não nos deixarmos ser tocados por tudo aquilo que presenciamos
não conseguimos.
Assim é que na epistemologia determinados conteúdos da consciência humana são concebidos pelo modo
de pensar, ou seja, aquele que acredita em Deus tem na sua fé algo que é intocável e imutável já aquele que
acredita nas ciências tem no empirismo a sua crença. No entanto o antropólogo ele não tem crenças, mas a
sua forma de pensar está na sua consciência de forma que aquilo com que lida todos os dias influencia o seu
pensamento atribuindo-lhe causas e efeitos que se deixam tomar pelo objeto estudado, logo aquilo que era
para ser objetivo torna-se subjetivo porque a consciência é formada através do que se estuda e não dos dados
do que se é estudado.
As ciências da natureza sempre buscaram um conhecimento mais preciso da natureza, ou seja, mais exato
quanto possível. As observações deveriam estar próximas do problema. Assim quando Descartes separa a
razão da alma, quando ele nos fala que existem duas substâncias diferentes no universo quer sejam a matéria
e a alma ele deixa uma ideia de que o indivíduo por meio do seu contato com a matéria introduziria erros
e equívocos na observação dos problemas. A partir desse pensamento surge a ideia de que os objetos são
inteiramente separados das mentes que os observam e essa postura é chamada de objetividade científica.
Assim, diferentes pesquisadores poderiam observar os mesmos problemas e obter os mesmos dados, ou seja,
os dados são independentes do observador porque os problemas seriam independentes do sujeito. Com isso
a objetividade se opõe a subjetividade que é algo relativo a nós, ao observador, a nossa intromissão em
determinado problema. Nas ciências da natureza moderna os dados devem ser precisos entre os cientistas, ou
seja, as respostas encontradas devem ser iguais entre os diferentes cientistas observando os mesmos problemas.
Isso significa que um problema em si nas ciências da natureza contém em si um caráter de objeto. Max Weber
nos alerta que nas ciências sociais os dados não se comportam assim, como podemos ver em sua fala

O caráter de fenômeno socioeconômico de um evento não é algo que lhe seja
objetivamente inerente. Pelo contrário ele está condicionado pela orientação
do nosso interesse de conhecimento e essa orientação define-se conforme o
significado cultural que atribuímos ao evento em questão em cada caso particular.
Sempre que um evento da vida cultural vincula-se direta ou indiretamente àquele
fato básico através daqueles elementos de sua especificidade nos quais repousa
para nós o seu significado próprio, ele contém ou pelo menos pode conter,
conforme o caso um problema de ciência social. (WEBER, 2006, p. 39)

Esta fala já nos distância das ciências da natureza em que o caráter de um determinado problema seja
objetivamente inerente ao problema observado. Para Weber ele tenta nos dizer que nas ciências humanas o
interesse do pesquisador é que condiciona o caráter de problema socioeconômico e esse interesse é atribuído
ao significado cultural que nós atribuímos ao problema em questão. Sendo o significado cultural algo mais
amplo do que aquele que é dado pelo pesquisador.
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O significado cultural é importante dentro do campo da área que vamos trabalhar, porque ele abarca um
interesse maior do pesquisador, ou seja, mais informações prestadas pelo problema. É em Weber ainda que
podemos apreender

O domínio do trabalho científico não tem por base as conexões ‘objetivas’ entre
as ‘coisas’, mas as conexões conceituais entre os problemas. (WEBER, 2006, p.
83)

Para Weber os problemas sociais não são coisas que hajam conexões objetivas independentes do contexto
social entre elas, o que há é conexões conceituais entre os problemas, ou seja, eu observo o problema e consigo
fazer o conceito dele. Se observar um outro problema conceituo o mesmo e depois faço conexões conceituais
entre eles.
Nas ciências da natureza a objetividade fica mais clara e o empirismo pode usar do método e da experiência
para certificar o grau de qualidade da pesquisa porque o que são analisados em determinado momento são
dados estatísticos, números, elementos capazes de serem experienciados tantas vezes sejam necessários e
com um rigor metodológico muito alto. Podemos citar o caso das produções das vacinas para a COVID-19.
Sabemos que foi uma pesquisa empírica criada em laboratórios, mas aqueles que serviram de voluntários
para experimento e validação das vacinas podem num certo aspecto ter influenciado o pensamento de algum
cientista de um ou outro laboratórios com os seus efeitos colaterais. As pessoas são afetadas sempre que
estudam com outros humanos. Por mais que se queira dizer que nas ciências naturais a neutralidade existe,
creio que essa afirmação depende muito do que se está sendo estudado.
É assim que todo ser humano age sobre o mundo a partir da percepção dele e sua percepção é formada pela
consciência. Esta preposição encontrada num dos slides da nossa aula nos faz lembrar do nosso educador e
filósofo Paulo Freire que diz que o aluno traz para a sala de aula o seu conhecimento de mundo e que ele é
afetado por esse conhecimento para o seu ensino-aprendizagem. É como se o antropólogo quando vai à campo
por mais que retire as suas vestes de cidadão comum e se vista de um empirismo fértil ele não consegue
retirar da sua consciência tudo aquilo que aprendeu ao longo da sua vida e acaba sendo afetado pelo seu
objeto de estudo. Somos aquilo que aprendemos ao longo das nossas vidas e agimos através dessas vivências
e experiências que trazemos desde a infância até a vida adulta. Nunca seremos totalmente neutros, nunca
deixaremos de ser afetados pelas pessoas com as quais estamos trabalhando porque enquanto humanos temos
uma formação de espírito, entenda-se aqui espírito como pensamento, que vai além da razão e que também
apreende emoções que vez ou outra nos conduz dentro das nossas pesquisas.
Os quatro campos específicos da nossa episteme afirmam ideias sobre as nossas formas de pensar. No campo
linguístico que é um conjunto de signos e significados os elementos com os quais trabalhamos possuem
características que são delimitadas por seus aspectos, ou seja, dizem-nos como se constituem e atuam enquanto
existentes. No campo axiomático temos os valores das coisas que podem ser afetados pelo nosso jeito de pensar
e agir através e com elas. Os nossos valores estão ligados aos nossos interesses. É um dos campos mais ricos
da episteme, pois despidos dos nossos valores não saberemos buscar os nossos objetos de pesquisa, talvez aqui
esteja a nossa subjetividade que está sempre a nos colocar em caminhos de interesses que nos levam ao nosso
campo de pesquisa. Já no campo axiomático encontramos uma espécie de censura aos nossos pensamentos e
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precisamos ter cuidado neste campo, pois nem tudo é censurado quando se trata de uma pesquisa cuidadosa e
que respeita a cultura alheia. É a verdade da pesquisa colocada em censura neste campo, ou seja, a quem ela
vai interessar e por quais motivos. Os porquês da nossa pesquisa são levantados por esse campo para que nada
possa ser colocado em pré-conceitos futuros.
Quero me deter um pouco no campo linguístico porque acho ser ele um dos mais importantes. Às vezes
costumamos nomear as coisas, as imagens, os rituais, os costumes, as culturas, enfim tendemos a nomear
tudo o que vemos e sentimos. É através dele que se determina o processo de inclusão e exclusão de signos e
significados. Sem nomear as coisas é impossível o desenvolvimento da consciência sobre a realidade, segundo
podemos ver no nosso slide da aula epistemologia de campos mentais. Quando falamos em nomear as coisas
para que elas passem a ser concebidas pelo nosso pensar fico a refletir sobre como se daria esse processo
de nomeação. As coisas receberiam nomes conforme as suas atribuições ou de forma aleatórias? Num dos
diálogos do filósofo grego Platão intitulado “O nome das coisas” onde Sócrates conversa com um dos seus
interlocutores ele comenta sobre como damos nomes as coisas. Sim, é claro que existe a importância dos
signos receberem nomes universais para que possam ser identificados por todos nós e que os seus significados
também sejam universais, mas questionamos aqui a origem desses nomes. Os gramáticos parecem não se
preocuparem com as atribuições das coisas e dão os nomes conforme as suas regras. Lembramos agora de um
texto infantil da escritora Ruth Rocha intitulado “Marcelo, marmelo, martelo” onde o personagem, de uma
hora para outra resolve mudar o nome das coisas e começa a falar da forma que acha que cada coisa merece,
ou seja, de uma forma pela qual elas são atribuídas. O problema é que ninguém consegue entendê-lo porque
aqueles signos que ele inventou não são universais. Então, toda nomeação deve ser universal e padronizada
para que todos possam compreender.
Ainda falando sobre o campo linguístico temos termos atualmente que num passado próximo não seriam
compreendidos pela humanidade, só para ficar num exemplo básico podemos citar o selfie. Quem saberia o
que significa esse signo há alguns anos? Um signo que se popularizou e hoje é usado universalmente por todos
os jovens e adultos. A episteme investiga esses signos e seus significados de forma que a realidade possa ser
concebida pelo pensar do pesquisador para o bem dos futuros estudos.
Voltando a falar da etnografia através das fotografias acreditamos que podemos fazer mil e uma leituras de
uma imagem e que as suas narrativas não acabam nunca, dependendo da percepção da realidade com a qual
nos apresentamos. Uma imagem diz muito do seu produtor e também das pessoas e dos lugares presentes nela.
Através de uma imagem podemos criar novos mundos na nossa mente, mas também podemos ter o cuidado
de deixamos apenas que as legendas falem por si próprias. O problema é quando pegamos imagens sem
legendas, antigas e que não há mais quem dê informações sobre elas. Os efeitos que as imagens fotográficas
criam dentro de nós são muitos. Às vezes elas nos fazem construir paisagens de lugares que gostaríamos de ter
conhecidos como eram naquele tempo em que foram feitas as imagens e daí vamos trazendo memórias para os
nossos estudos que podem ser colaborativas ou não dependendo da forma que deixamos nos influenciar pelas
nossas lembranças.
A antropóloga Fabiene Gama no seu artigo “Sobre emoções, imagens e os sentidos: estratégias para
experimentar, documentar e expressar dados etnográficos” fala de uma etnografia feita a partir das suas
vivências e experiências em Bangladesh com mulheres ativistas que lutavam contra revoltas armadas naquele
país e ela esteve ali registrando tudo e acompanhando a vida dessas mulheres, suas dores, seus medos, seus
sofrimentos e até mesmo a coragem de fotografar os inimigos. No próprio título do artigo a Fabiene traz a palavra
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“emoções”. E são essas emoções que mostram a subjetividade presente na pesquisa. O signo “emoções” aqui
traz um significado que quer dizer sentimentos que foram vividos pela antropóloga no momento dos registros
das suas imagens e a captura de cada uma delas trouxe uma verdade não racional, mas cheias de elementos que
causaram impacto na sua forma de pensar e agir naquele lugar e até mesmo quando se afastou dali.
Na sua própria fala podemos observar a intensidade desse signo que ela tanto usa e dá o nome de “emoções”
A experiência é cheia de emoções, pois quando seguem nos ônibus para os locais
de ativismos sofrem violências por parte dos rebeldes chegando a ser necessário
se protegerem nos chãos dos ônibus para não se machucarem com as bombas que
são jogadas. (GAMA, 2016, p. 01)

No campo podem acontecer coisas imprevistas para o antropólogo e ele precisa saber lidar com esses
acontecimentos. Assim foi que a Fabiene Gama viveu juntos com as demais ativistas esses ataques e sofreu
emoções que talvez nunca tenha imaginado vivê-las. E o importante é que ela traz para o seu artigo como
foram sentidas essas emoções.
Também encontramos outra etnografia com fotografias no artigo de Rafael Bezzon intitulado “Efeitos e afetos
entre pessoas e fotografias”. Aqui podemos encontrar mais um pouco de subjetividade, principalmente quando
o autor nos diz

No caso da pesquisa realizada, também fizeram parte as pessoas envolvidas com
o arquivo, seja em seu nível mais íntimo - como a viúva do fotógrafo, D. Tereza,
e sua filha, Elza -, seja em níveis de relação fora do contexto familiar - como
Tania formada fotógrafa por Miyasaka e historiadora na cidade de Ribeirão.
(BEZZON, 2018, p. 392)

Como podemos ver nas palavras do autor mencionado acima, cria-se um afeto com as pessoas próximas do
objeto estudado que não deixa de modificar a realidade da sua narrativa. Enquanto a imagem diz uma coisa,
as pessoas podem nos dizer outras e ainda há a nossa realidade que pode criar uma terceira narrativa. De toda
forma, não há como não sejamos afetados por coisas que são realidades externas nas nossas pesquisas na área
das ciências sociais.
Trouxemos esses exemplos de fotografias para ilustrar da impossibilidade de sermos totalmente objetivos
nas ciências sociais, mas também não queremos dizer que isso não seja ciência e nem que não haja métodos
e técnicas de abandonar a subjetividade e focar apenas no objeto puro e limpo de qualquer pensamento
que possamos criar ao seu respeito. Apesar de ser difícil uma etnografia totalmente objetiva e neutra, mas
podemos chegar perto disso quando somos bons pesquisadores. A subjetividade sempre irá influenciar, mas
quanto menos presente ela estiver nos nossos estudos melhor alcançaremos os nossos objetivos. É assim que
pensamos. Façamos ciência sem esquecer que temos uma alma irrequieta.

REVISTA BARBANTE - 29

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BEZZON, Rafael F. A. Efeitos e afetos entre pessoas e fotografias. Revista de Antropologia da UFSCAR.
Jan-Jun, 2018.
GAMA, Fabiene. Sobre emoções, imagens e os sentidos: estratégias para experimentar, documentar e
expressar dados etnográficos. RBSE. Revista Brasileira de Sociologia da Emoção. V. 15. N. 45. p. 116-130,
dezembro de 2016. ISSN 1676-8965
Episteme e campos mentais. Texto para discussão.
TELES, GABRIEL. Epistemologia e campos mentais. Apresentação de slides.
TELES, GABRIEL. Neutralidade nas ciências. Apresentação de slides no primeiro dia de aula.
WEBER, Max. A “objetividade” do conhecimento nas ciências sociais. São Paulo, Ática, 2006.
Canal do Márcio Carvalho. Max Weber – A “Objetividade do conhecimento nas ciências sociais – Parte 1.
https://www.youtube.com/watch?v=aW3Ce8H-cuE
Acesso em 10.09.2021 às 23h15min.

REVISTA BARBANTE - 30

Noosfera
ÍTALO DE MELO RAMALHO

A tinta, o caderno e a dádiva
Ítalo de Melo Ramalho

Para d. Terezinha Alves de Melo Ramalho

Ao nascer, Deus perguntou-me: “O que queres?”. Sem pestanejar, respondi: “O chão!”. Ele sorriu maliciosamente
como um jogador de baralho em blefe, e percebeu que eu era igual às outras sementes: sempre à espera da
canastra real. Sendo assim, retalhou e me entregou um pedaço raso de couro de carneiro medindo 19,04 por
19,74 centímetros, e disse: “Taí o seu caderno! Borde letras com fios do próprio sangue, derramando-o na
geografia áspera da celulose!”.

Uma sensação estranha ferveu nas minhas vísceras. Fiquei atônito com aquela possível liberdade de desfiar
o meu rosário de penas no infinito mundo mágico do cartear. Ora! Que liberdade seria essa se ao menos não
posso querer permanecer ou, sendo mais astuto, prolongar a permanência até desaparecer no espaço como uma
nuvem silenciosa que trafega para o abismo do éter? Ou será que eu poderia escolher sumir de maneira abrupta
como o concreto que evapora das mãos ilusionistas do crupiê? Definitivamente estava no cárcere perpétuo das
dúvidas!
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Não havia o que fazer! Peguei o meu caderno e saí aos pinotes pelo labirinto das hostilidades. Saltando pedra
em pedra! Escalando serra a serra! Submergindo vala a vala! As cortinas que se abriram e se abrem são as
mesmas que se fecharam e se fecham. Os teatros e as suas encenações existem aos montes e sempre existirão!
E eu mesmo ainda não tinha me dado conta de que o meu palco já se iluminara há tempos. Hoje, às vésperas
dos quarenta e três anos, vejo fachada, nave e cúpula precisando de cuidados clínicos.

É, o tempo caminha parelho com as formas e, principalmente, com as substâncias. E falando dessa última em
específico, lembro da magistral diretora que soube conduzir o elenco uno do meu mundo, com instantes de
doce de leite e vestes de cambraia bordada; e outros com cenas de sola de couro e borracha da Amazônia.

Tinha um zelo dedicado à minha simplória personagem sem máscaras. Ensinou-a a soprar os primeiros
“ais”. Foi muleta quando era necessário equilibrar a carne no trapézio, e é corpo quando sustenta nos braços
finos o peso de cinco arrobas. Foi mestra quando a palma da sua mão engolia o dorso da minha e guiava o
preenchimento caligráfico do couro escolar. Foi e é algodão quando os lábios tocam a fotografia sustentada na
parede. E é falível quando diz que a saudade corrói lentamente a esperança, mas nem por isso deixará de vibrar
o êxtase do encontro que vivo em desatada sangria.

Minha diretora ensina-me que um mais um são dois. E que dois são trilhões de possibilidades algorítmicas,
que extrapolam o quadro aritmético e assentam a poeira do surto na comunhão dos olhos e dos oceanos que
encerramos em nós.

Assim, temperando o meu caderno com tinta e dádiva, a diretora também me ensinou, ensina e ensinará
sempre, a temperar o lúdico do inesperado com a lógica do cartesianismo no jogo das cartas. Sigo construindo
os meus seguidos e já conto com uma jangada real de paus na mesa. Foi com essa canastra que encontrei o
meu casebre realista de grandes novidades e o meu imenso castelo de futilidades!

10.IV.2017
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ERA UMA VEZ... UM PALHACINHO!
Brincava; mas interrompera o que mais gostava, pois era chegada a hora de repor energias. Almoço servido!
Mas num ímpeto, fora atraída para a porta da cozinha, e seus olhos incrédulos, presenciaram algo inédito...
Gracioso, o ‘palhacinho’, fazia sua arte; dava cambalhotas, fazia caretas... No limoeiro (no fundo do quintal),
seu trapézio fora montado. De cara pintada, gorro vermelho, macacão azul e camisa vermelha, combinava
com a ponta do nariz e seu temperamento afogueado... Sempre risonho, acenava! E ela, encantada... Ah, que
espetáculo; ria... ria sem parar! No entanto, a magia fora desfeita... Outra vez?!
_ Vem, Mariazinha, a vida não é feita só de brincadeiras!
_ Mas... Quero ver mais um pouco o palhacinho, mãe; ele é tão
fofo!
_ Vê; a fome já está te torrando os miolos!
Tal qual fora armado, o circo fora desfeito... Mas o ‘palhaço’, não lhe saiu do pensamento!
Aila Brito
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Sapatinhos Cor De Rosa
Introito:

A porta do berçário se abre dando passagem à enfermeira que, ao colo, um recém-nascido trazia. Aproximando-se
de um berço vago, nele depositou o precioso fardo. Arrumou – com imensurável carinho maternal – a minúscula touca,
a fralda, os cueiros e se foi.
Junto ao bercinho recentemente ocupado, um par de brilhantes e curiosos ocelos se abriu.
-Psiu!... Ei!... Acorda pô! – dissera uma insistente voz!
-Ham!... Uhum!... O quê foi?... Acudiu a, também, recém-chegada menina que questionou: - O quê você está
querendo comigo, hem? – quis saber!
-Conversar, ora bolas!... Cheguei às 18h30min e até agora não estava tendo com quem bater um papo. Estou
numa solidão danada e preciso conversar com alguém para matar o tempo, xará!...
-Eu cheguei há poucos instantes e...
-Sei! Eu sei – retrucou, meio que, entediado, o interlocutor! Eu vi quando a enfermeira chegou trazendo você.
Fingi que estava dormindo para que ela se mandasse logo e, assim, pudéssemos – estando a sós, claro – bater um
papinho numa boa... “numa nice”, sacou? E, com o firme propósito de não perder tempo, partiu célere para o ataque:
-E aí, colega?... Você é uma mocinha ou um rapazinho? – eufórico, indaga!
-Sou uma mocinha, uai!... Respondeu, com dengosos modos, a menina que – desnecessário dizer que, pelo seu
“uai” – era uma mineirinha da gema!...
-Nossa! Eba, eba!... Deixa-me ver, deixa! Pelo amor de Deus, deixa-me ver o que nos diferencia. E demonstrando
incontida aflição repete gritando: deixa!...
-Humpf! Uhum, uhum, uhum! Na, nanim, nanão! É melhor nem pensar nisso, está bem?... E mesmo sendo uma
mineirinha, a menininha rodou a baiana:
-Mas que sujeitinho atrevido, sô! Onde já se viu tamanha ousadia? Humpf! Cruz credo, moleque! Seu... bobão
sem vergonha!.. Não vem não, viu? Não vem não!

Parte I:

O barulho dos ritmados passos vindos pelo corredor é ouvido. Ruídos na fechadura da porta indicam que ela
começava a se abrir e...
-Psssiiiiuuu! – sussurra o menino! Fecha os olhos e faça silêncio! Vamos fingir que estamos dormindo porque a
enfermeira está chegando. O pedido é atendido. O silêncio se faz presente e reina no berçário.
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Ato seguinte, a porta se abre totalmente. Um facho de luz – proveniente do corredor – desvirgina a tênue
iluminação do berçário emoldurando a silhueta da temporária babá no portal. Já dentro do ambiente, ela se dirige a
uma pesada cortina. Com redobrados cuidados para evitar o barulho, abre-a! Diante dela surgem duas caras amassadas
contra a espessa vidraça, mostrando dois sorridentes e “bobos marinheiros de primeira viagem”: os mais novos papais
dos recém-nascidos. Eles quiseram, e chegaram até a esboçar – em um tom mais elevado – algumas palavras. Todavia,
o ar grave e o indicador em riste levado aos lábios (Num gesto característico que imortalizou a classe das guardiãs da
saúde, as enfermeiras.) os obrigaram a se calar.
Fechando com esmero a cortina e porta, a enfermeira partiu deixando no recinto os frutos dos partos. E a penumbra
de outrora para o berçário retorna.
Do outro lado da vidraça, no amplo corredor, os papais se abraçam em confraternização. Até então não se
conheciam nem de elevador. Todavia, os nascimentos dos filhos foram os elos da corrente que os tornaram amigos de
eras medievais. Eles, ignorando os avisos de que “é proibido fumar”, acenderam dois havanas fazendo ascenderem às
alturas a fedorenta fumaça. Uma nova guardiã da saúde, contudo, os interpela e acaba com a farra. Em silêncio – mas
sorrindo baixinho – saem para um boteco em frente à Maternidade onde extravasam as suas alegrias contidas, soltando
as baforadas enquanto davam gostosas bicadas numa loura gelada que, postada, se encontrava sobre a mesa do Boteco
Copo Sujo!

Parte II:

Dentro do berçário – e aproveitando a rara oportunidade – o peralta voltou ao ataque:
-Oi. Psiu!... Eeeiiii! Acorda bebezinha! – dissera colérico!
-Uhum, hem! Oi!... O que foi menino?... Dá um sossego, vai!...
-Caramba! Já estava aí... dormindo novamente pô? Será que só sabe fazer isso: dormir e ficar chupando esse seu
bico idiota? Dissera o trêfego menino!
A má educação – o modo chulo e brusco ao falar – feriram a frágil barreira dos sentimentos da dócil e meiga
menininha. E ela chora incontidas lágrimas.
-Buuuuaaaa!... Buuuaaa!... Snif!... Snif... Buuuaaa!... Buuuuaaaa!...
-Oi! Pssiiuuu. Por favor, gatinha, não chore mais não! Fui um grosseirão. Foi mau – valeu? Desculpa-me –
tá legal? Não vou e não quero mais magoar você – me perdoa! Vamos ficar numa boa, numa bem legal, vamos? E
demonstrando ares de preocupação com o incontido choro da menina, indaga: - Estou perdoado, estou? – preocupado,
indagara!
- Snif!... Snif. Buuuuaaa, (Soluços)! Está (Snif) bem (Snif, Snif!)... está (Snif!) bem! Está (mais soluços)
perdoado!...
-Legal!... Legalíssimo!... Beleza pura gatinha!.. Agora... bem..., vai... deixa-me ver – deixa gata! – implora!
- Ver o quê, seu... assanhadinho de meia tigela? Está pensando que eu sou dessas que andam por aí se oferecendo...
se... se... mostrando para todo mundo? Você está pensando que eu sou uma dessas Maria Chuteira, uma Garota de
Programa? Por acaso você está pensando isso?
- Não, gatinha! Não é isso! Eu só queria ver se você é uma mocinha mesmo, uai! (Como pode ser notado pelo
“uai”, o menino era, também, um terrível mineirinho – estilo “come quieto”. Explicado está, prossigamos, pois!)
- Nada disso!... Não senhor!... E tem mais: “pode ir tirando o seu cavalinho da chuva, tá bom?” Aqui não tem
nada para ser visto assim... sem mais nem menos – sacou?
- Ah!... Deixa, vai!... Mostra-me, mesmo porque, eu nunca vi essa famosa e tão “perseguida diferença” que
dizem existir entre nós homens e vocês mulheres. Mostra-me! Por favor, mostra-me! Estou morrendo de curiosidade.
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Epilogo:

Vencida pelo cansaço, ela entrega os pontos e resolve mostra-se ao menino para que ele pudesse ver a famosa
diferença existente entre um menino e uma menina. Então, resoluta, diz:
- Está bem, está bem! Eu vou lhe mostrar seu bobão sem vergonha. Tarado, duma figa... babacão!...
- Oba!... Grita – numa profusão de alegria – o travesso menino!
- Ela, então, docilmente, começa a desnudar-se como se estivesse a ouvir um blues executado por Louis Armstrong.
Tem início o tão sonhado “strip-tease”. Ela retira de sobre si uma manta. Em seguida, com a perninha direita, joga para
o mesmo lado o cobertozinho que, até então, cobria parte do seu maravilhoso corpinho.
Os olhos do taradíssimo menino mal cabem nos glóbulos oculares. Parecem querer saltar para fora das órbitas –
era enorme a sua ansiedade! A baba, impossibilitada de ser contida pelo babadouro, escorria em profusão pelos cantos
da minúscula boca formando uma cascata de lascívia. Ele parecia ser (E era – devo afirmar!) um predador prestes em
abater a sua indefesa presa.
O ‘bum, bum, bate cum bum’ que se ouvia, não era o troar dos tambores de um desfile militar. Era, sim, o
acelerado coração do menino que, ao bater, imitava o troar dos célebres Canhões de Navarone – tamanha era a sua
incontida fúria. Parecia – sintetizando – uma bateria de mísseis antiaéreos, fazendo o seu som espargir-se pelo silente
ambiente, destoando-o com o silêncio sonhado.
Todavia, a força da poesia fazia o som do suave blue se sobrepor aos dos tambores, canhões e bateria dos
voluptuosos mísseis antiaéreos. E o blue invade o ar enchendo de ternura e sensualidade o tenso ambiente.
A menina, prosseguindo no seu ato de desnudar-se, retira – desta feita – o cueiro e um diáfano lençol: as últimas
peças que lhe cobriam. Maliciosamente, tentadora como uma bailarina a bailar a dança do ventre, fita-o nos olhos. A
sua postura era a de uma esfinge, cuja figura parecia dizer-lhe: -“Decifra-me ou te devoro!” O seu olhar e sorriso eram
mais enigmáticos que os da Gioconda. A sua beleza vem à tona e ela se mostra tão, ou mais, bela que Vênus – a deusa
do amor, réplica da Afrodite Grega!
O menino, contudo, não sente a poesia que se esparge pelo ar. Não vê o misterioso olhar que o perscruta. Tendo
como combustível a testosterona, seus animalescos pensamentos voam. Os olhos, ávidos pelo incontido desejo, estão
a mirarem o berço/palco, local de onde, em breve, ele veria brotar o diferencial existente entre um menininho e uma
menininha – motivo maior da sua obstinada curiosidade!
A música – suave, terna, envolvente e concupiscente – assume o seu papel de proxeneta ao exaltar, ainda mais, os
ânimos do tenso ambiente. O suor poreja na testa do menino e cai em profusão se misturando à grossa saliva que da sua
boca escorria fazendo aumentar o volume da Niágara salivar. A fralda no menino demonstra – graças à testosterona – ser
pequena pela ansiedade vivenciada!
A menina, em ato contínuo de “grand finale”, levanta a perninha e diz toda fresquinha, toda charmosa, toda
dengozinha:
-Veja! Não lhe falei – seu boboca – que eu sou uma mocinha? Repara bem, seu tonto/idiota: - O Meu Sapatinho
é Cor de Rosa!
*****
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A gata Ágata.
No
começo
foi
complicado
o
relacionamento
entre
eu
e
Ágata.
Quem é Ágata? Ah...já ia passar com a carroça na frente dos bois. É uma gatinha que vivia na rua e vinha atrás
de abrigo e comida. Era assustada e desconfiada. Buscava encontrar o que estava lhe faltando. Aqui era seu
refúgio. agradava do local. Era mais quentinho e um pouco mais seguro. Creio que as pessoas lhe maltratavam,
pois era magrinha, pequena e triste.
Nossa relação começou insegura, mas logo procurei ganhar a confiança e compreender seu jeito de agir.
Muitas vezes me perguntava se sua vinda deveria ser por acaso, mas ela então se mostrou dócil, presente,
agradecida. Seu miado era o recado...
Não exigia nada, mas seus olhos clarinhos falavam por ela. Eu dava o que tinha e lá estava Ágata numa cena
onde estava comendo, feliz e aliviada. Parecia a gente degustando chocolate.
Permito-me agora, fazer cafuné em seus pelos amarelados. Eu que também me sentia abandonado, sozinho e
angustiado pelos problemas que a vida me impôs, neste encontro, me vi capaz de conversar com a gata (por
isso o nome Ágata) que em pensamento me pediu ajuda para sobreviver e se tornou um motivo para lutar pela
vida, contra injustiça, conseguindo ser minha professora e respondendo às perguntas que eu não encontrava
respostas. Eis que fui parar no mundo secreto dela e percebi que era muito semelhante ao nosso, mas sem
querer (ou não), a lição que aprendi é que o amor oferecido deve ser retribuído. No começo era aquela
desconfiança, mas depois aprendemos que a retribuição do cuidado, carinho e preocupação se torna espontâneo.
Assim é a vida e assim estou aqui com a companhia da Ágata que compreende que gratidão é impagável.
Quem disse que os animais são irracionais não consegue enxergar que através deles podemos verificar que
temos muito mais para aprender do que ensinar.
Antônio de Magalhães
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O Espião
Armando espiava lá fora, da janela entreaberta. Todos os dias, por volta das oito horas, ficava na penumbra,
espiando. Quando ela passava, de vestido ou saia, o coração pulava, afobado. Armando ia acompanhando o
balanço das cadeiras até ela virar a esquina. E quando ficava a sós com seu coração, o mundo girava. Tinha
essa paixão platônica e inconfessável. Da moça, quase nada sabia. Mas seus cabelos lisos dourados, ora presos,
ora soltos, o fazia até sentir a delicada fragrância que deles exalava. Seu porte elegante e, ao mesmo tempo
contido, o encantava. Sua voz, quando encontrava outro passante e dizia, bom dia, o enchia de paixão. Ele a
queria mais que tudo nessa vida. Às vezes, ela adivinhava que ele estava lá, e o cumprimentava, docemente.
Nesses dias especiais, ele ia aos céus e pegava raios do sol. Ele a imaginava em seus braços, frouxa e entregue
para ser amada. Ele a imaginava chegando da rua, cheia de sacolas da feira, encalorada, começando a se despir
desde a porta da sala. Armando imaginava subindo as escadas com ela no colo, rindo e falando bobagens em
código, só desvendados pelos dois. Um dia, ela não passou. Tudo estava lá, do mesmo jeito: o sol, as pedras do
calçamento, a calçada, a esquina… mas nada dela. Ficou lá, horas esperando. Nada. Não dormiu, nem comeu a
esperar pela manhã seguinte. Aflição e esperança se abraçavam. Nada dela, de novo. Muitos dias se seguiram
do mesmo jeito. Todas as dúvidas o fustigaram. Ele foi enfraquecendo, delirando, abatendo-se. Destrancou a
porta da frente, para o séquito vir buscar seu corpo inerte. Abriu a porta do céu numa manhã de outono, quando
seu corpo se abateu como as folhas secas caindo das árvores.

Cassia Caryne

REVISTA BARBANTE - 41

SÓSIA

É impressionante como há pessoas com aparências semelhantes, que chegam a ser confundidas, quando na
maioria das vezes, nem se conhecem. Por mais de uma vez fui confundida com uma mulher, que até alguns
meses atrás não a conhecia. Um colega de trabalho que a conhecia, sempre que a via, comentava comigo:
- Nossa, como você parece com a Cláudia; sua altura, corpo, cor da pele, cabelos, olhos! Parecem gêmeas.
E ele acrescentava:
- Qualquer dia vou trazê-la aqui para vocês se conhecerem. É incrível a semelhança!
E eu, cada vez mais, ficava curiosa para conhecê-la, pois a única irmã que tenho nunca alguém mencionou que
parecesse comigo. E esta pessoa seria tão parecida assim, ou seria exagero?   
E, cada vez que alguém que a conhecia me via, repetia o mesmo discurso. E eu brincava:
- Ah! espero que ela seja uma pessoa legal e não cometa muitas loucuras por ai... para não denegrir nossa
imagem.
Num certo dia, tive que conduzir uma tia ao hospital e quando lá cheguei, fui à procura de um médico para
atendê-la. De repente, uma enfermeira me olhou e perguntou:
- Ei menina, o que você já está fazendo aqui?
Virei-me inocentemente e respondi: trouxe uma tia doente que está precisando de atendimento hospitalar. Ela
nada mais falou, disfarçou o olhar e se retirou. Não entendi nada e como não encontrei o médico, voltei para
onde minha tia se encontrava.
Com pouco tempo, aproximou-se de mim um rapaz enfermeiro e perguntou:
- Você é irmã da Cláudia?
Falei que não, tinha apenas uma irmã e seu nome era Sandra. E que outras pessoas já haviam me perguntado,
mas eu nem a conhecia. O enfermeiro meio encabulado por sua curiosidade exposta justificou sua pergunta,
dizendo-me que a Cláudia era sua colega, trabalhava como enfermeira naquele hospital e que parecia demais
comigo. Só então, entendi a abordagem feita anteriormente, pela enfermeira. Confundiu-me com a Cláudia,
sua colega.
Decorrido algum tempo, um dia a Cláudia veio à empresa para qual trabalho, pois se tornara nossa cliente.
E quando menos esperei foi conduzida à minha sala, acompanhada por meu colega, a fim de me conhecer e
verificar pessoalmente, se éramos assim tão parecidas. Da forma que comentavam comigo, acontecia o mesmo
com ela. Fomos apresentadas e realmente constatei que não era exagero. Parecíamo-nos muito! Conversamos
um pouco e ela se foi. Até mencionei a abordagem do hospital.
Na sexta-feira passada, quando eu e minha filha estávamos na academia, de repente veio uma senhora em
minha direção sorrindo. Retribui-lhe o sorriso, pois ela parecia muito simpática. Chegando bem próxima de
mim, sorriu mais uma vez e pude ver um ar de desapontamento e surpresa em seu rosto. E falou-me:
- Desculpe-me mais eu a confundi com minha filha. Só percebi que não era ela quando te olhei bem próximo...
quando ia perguntar-lhe: o que está fazendo aqui minha coroa? É assim que carinhosamente a trato por ser
minha filha primogênita... disse-me a senhora em tom descontraído.  
Então perguntei-lhe – embora convicta de quem se tratava, mas queria só a confirmação – qual o nome de sua
filha? E ela respondeu:
- É Cláudia. E foi pedindo desculpas mais uma vez, pela confusão e reafirmando: “vocês são muito parecidas;
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a altura, a cor, o cabelo, até os óculos... Impressionante!
Então eu lhe contei que ela não era a primeira pessoa a confundir-se e que não era preciso se desculpar,
inclusive, eu já conhecia sua filha, em decorrência dessa semelhança. E achava até divertido ter uma sósia.
Que legal!
Diante de toda essa conversa, minha filha olhou para mim e inocentemente perguntou-me:
- Mainha será que vocês são gêmeas e foram separadas na maternidade?  
Aí foi demais para mim, não me contive, comecei a rir e quase não mais parei. E lhe respondi: oh! minha
filha, impossível! Não nasci em maternidade; minha mãe concedeu-me à luz em sua casa, acompanhada por
uma parteira, como poderia ter ocorrido tal fato? Ela convenceu-se que não e tudo não passava de uma mera
coincidência – apenas as formas físicas se assemelharam. Só!

Cellyme
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LIBEROSIS
POR DÉBORAH FERNANDES

No assoalho de madeira, um par de luva de box, pastas, canetas, pedaços de papéis rabiscados e uma caixa
de pizza do dia anterior. Os elementos compunham a exteriorização perfeitamente do seu próprio caos. O
terraço costumava ser sua zona segura, local em que a advogada abrandava o lado implacável, controlador
e persuasivo, para ser apenas Ester. Para ela, que havia aderido o home Office desde o início da pandemia,
era importante ter esse ponto de paz a poucos passos de seu escritório. Contudo, desde o dia em que o
apartamento ao lado ganhou uma nova inquilina, Nakano não teve opção e inseriu o ambiente profissional
no único lugar que encontrava paz.

Os horários, que eram bem estabelecidos, sofreram mudanças drásticas. Durante o dia ficava trancafiada
em seu escritório, andando de um lado para o outro sem conseguir se concentrar, quando cansava do ambiente se refugiava na sacada, tentando se distrair com os acontecimentos de fora do prédio. Mas a voz
da vizinha continuava a perseguição por todos os cômodos do apartamento. Ao entardecer, subia para o
terraço e trabalhava até de madrugada. Dependendo do dia, trocava de roupa e descarregava no boneco de
boxe todas as preocupações com os processos judiciais.

O problema de desviar a mente do trabalho, era se deparar com a principal fonte de seu estresse: a
vizinha. Aos poucos percebeu que a prática do esporte já não ajudava a amenizar o estresse, servia apenas
para acentuá-lo. Mesmo assim Ester executava uma combinação atrás da outra, parando apenas quando
o corpo clamava por descanso. Deitava e raramente dormia. Existia recursos simples para resolver o seu
problema, mas queria manter a política de boa vizinhança, só não fazia ideia de quanto aguentaria dessa falta
de coletividade.
Já tinha duas semanas.
Duas malditas semanas!
Nunca esteve tão alerta. E o motivo? A vizinha, obviamente. Porém, diferente das outras ocasiões em
que ela discutia falando em francês ou negociava usando o espanhol, dessa vez a mulher apenas cantarolava
uma música que Ester não conhecia. Por pura curiosidade, a advogada retira o celular debaixo da almofada
e digita na aba da internet algumas partes que havia entendido. A letra era bonita, a melodia também.
Entretanto ela estava esgotada. O relógio eletrônico marcava 03:41h quando Nakano sai da cama e disca o
número da amiga no interfone. Sabia que se ligasse no celular de Marina, ela não atenderia, porém como
sindica se obrigava a atender o interfone em qualquer horário.
- Freire... Freire.
- Hum – Responde em meio a um bocejo.
- Você sabe que não costumo reclamar da vizinhança, mas a situação está fora de controle. A
inquilina do 1802 não tem o mínimo de bom senso. – Diz tudo de uma vez, deixando o corpo pender contra
a parede da cozinha.
- Esther, eu sei que não gosta de mudanças, mas a Thainara não vai a lugar algum, tente se adaptar.
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- Ma... Marina... Freire? Tudo bem, eu resolvo sozinha. – Afirma para o nada, colocando o interfone
no local, ao perceber que a amiga havia desligado.
Os pés descalços tocavam o piso gelado de modo firme, afinal, tinha se sujeitado a essa mudança
um amanhecer após o outro. Nos melhores dias, dormia duas horas, mas logo era acordada com o timbre
harmônico invadindo seu espaço. Odiava ser acordada. Odiava ser acordada por ela. Odiava como a voz da
mulher ficava intensa em outros idiomas. Odiava... odiar. Estava certa da decisão? Óbvio que não, mas já era
tarde para fazer o caminho de volta para o seu apartamento, porque, sem que percebesse, seus dedos batiam
contra a superfície de madeira no mesmo ritmo da música que a tirou da sua zona de “conforto”.
- Oh! – A frase elaborada pela advogada se transforma em um simples sussurro surpreso.
- Sim? – Thainara questiona, observando a mulher abaixar a mão vagarosamente.
Esther diga alguma coisa. Vamos, mulher.
- Digo... - Pigarreia, na tentativa de recuperar ao menos um pouco de compostura. Entretanto a
insistência de seus olhos em ignorar o comando e permanecerem vidrados na mulher de cabelos cacheados,
olhos expressivos e traços marcantes, dificulta ainda mais o processo. – Você tem um gato! – Desvia o olhar
para a bolinha de pelos em seus braços.
Não, você não fez isso. Bela constatação. Desvia o olhar para o lado, rápido.
- Dois, na verdade. – Sinaliza para o outro pet deitado a poucos passos da porta.
- Ah sim.
- Posso ajudá-la?
- A música. Poderia abaixar um pouco?
- Posso. Desculpa, não pensei que estivesse atrapalhando...
- Ok, obrigada. – Solta a sequência de palavras, sem esperar a vizinha concluir e retorna para o
apartamento em completo desespero.
Ótimo, Esther. O que ela vai pensar de você? E porque se importa com a opinião dela?
As perguntas se acumulavam em uma velocidade aterrorizante. Sua mente lutava para formular
uma resposta convincente para todos os questionamentos, porém nada parecia suficiente diante o seu nível
de desconforto. Voltou para o quarto um tanto derrotada, pois já conhecia o roteiro das próximas horas. E
como esperado, mapeou cada centímetro da cama antes de finalmente adormecer. O sol já dava uma prévia
de como o dia seria quente. Para Esther Nakano, ainda mais. Naquela manhã, contrariado o script, o timbre
intenso de sua vizinha foi apenas um plano de fundo, para as cenas que se desenvolvia enquanto dormia.
“O tesão era perceptível para quem ousasse olhar para elas com um pouco mais de atenção. Após o
incidente do outro dia, a advogada tomou a iniciativa de convidar sua vizinha para jantar, queria se redimir
por tamanha indelicadeza, mesmo a outra dizendo que não era necessário. Havia se preparado para muitos
cenários e contextos, mas gostar da companhia da outra não estava entre eles. Quando o restaurante fechou
a cozinha, a mulher de cabelo cacheado propôs um passeio pela cidade antes de retornarem para o prédio.
Esther, que naquele ponto já nutria uma atração perigosa por sua vizinha, aceitou de imediato. A conversa
seguia de forma continua, com um assunto emendando ao outro facilmente. E mesmo tentando protelar
o momento da despedida, ele veio no inicio da madrugada. Contudo, nada as impediu de se encontrarem
outras vezes.
A facilidade que tinham de conversar sobre o tudo e o nada ao mesmo tempo, despertou uma outra
forma de interesse. Queriam se beijar, confidenciaram o desejo e se permitiram explorá-lo, uma, duas, três...
várias vezes. Esqueceram que não se deve atear fogo em combustível. O estrago estava feito e Esther tinha
apenas uma certeza: seus lábios e mãos foram criados para tocar o corpo de sua vizinha. E o faria a
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noite toda. Após parar em quase todos os andares, finalmente desceram da caixa de aço. Seguiram para o
apartamento da mulher de cabelo cacheado e assim que entraram, Esther se aproximou de Thainara tomando
seus lábios da forma que necessitava. Suas mãos passeavam livremente pelo corpo uma da outra. O beijo
era intenso e cheio de promessas. Sem conseguir se conter a advogada pressiona o corpo de sua vizinha
contra a porta de madeira e desliza a mão direita até o seio de Thainara...”
Esther acorda abruptamente. A respiração ofegante e a lingerie preta encharcada, indicavam que
ela poderia morar nesse paraíso criado pelo seu inconsciente, mas sua primeira reação é tentar empurrar
para longe cada detalhe do sonho. Mas as cenas bombardeavam sua mente dia após, se no início fugia da
voz de sua vizinha, agora passava parte do dia andando pelos cômodos querendo escutar um pouco mais
do timbre da mulher. A essa altura a advogada tinha plena noção da atração que nutria por Thainara, queria
fazer algo a respeito, mas ainda não tinha ideia de por onde começar. Por isso, gostava de pensar que estava
apenas seguindo o conselho da amiga e se adaptando a sua vizinha. Assim tudo ficava menos barulhento e
incontrolável.

Déborah Fernandes, autora dos originais “Desafios do Amor, Fragmentos e Erotes”
Psicóloga por formação e escritora por sublimação. A escrita ganhou evidência quando procurou
representatividade em outros romances e não encontrou, então decidiu criar a história que almejava ler.
Escreveu seu primeiro romance em 2015, aos 23 anos. Poucas páginas, capítulos curtos, todavia os detalhes
e personagens a ajudaram no processo de se encontrar. Além de escrever romances e contos, é cofundadora
do Nosso Conto, um blog que nasceu com o objetivo de integrar vários gêneros literários em um único
local.
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No balançar da rede

Joaquim era um viciado em redes, confeccionava e usava constantemente. A rede era sucesso na
cidadezinha. Rede para dormir, rede para descansar, rede para transportar os senhores de engenho e para
sepultar mortos. A rede de “Joaquim da rede” tinha muitas utilidades.
“Joaquim da rede” foi um caboclo nordestino que passou quase a sua vida inteira a fazer redes. Viveu
em uma pequena cidade do Ceará, onde aprendeu o ofício com os pais: o de fabricar redes.
Na casa simples onde sempre morou, construía as redes para vender e também para uso próprio. A
mobília era redes em quase todos os cômodos da casa. No quarto principal, uma rede de casal para dormir
com a sua amada Ritinha. Em outro quarto, duas redes de solteiro para os filhos, José e João. Havia, ainda, um
quartinho minúsculo com duas redes de solteiro, onde dormia a filha Mariana e quem mais chegasse na casa
de “Joaquim da rede”.
O xodó do caboclo era a rede feita pelas mãos da sua mãe que o presenteara pouco antes
de morrer. A ninguém era permitido deitar nessa rede. Todas as noites Joaquim se balançava na
rede e contava os seus segredos para Veludo, um cachorro velho que estava em sua companhia
há muito tempo. Enquanto Joaquim tivesse na rede, lá estava o Veludo a fazer-lhe companhia.
Em uma noite de luar, Joaquim deitou na rede e não conseguiu se levantar.
Durante uma madrugada, a esposa Ritinha percebeu a demora do marido em ir para o quarto e saiu
para chamar o amado. Encontrou-o ardendo em febre, tremendo de frio e sem pronunciar uma palavra sequer.
Ritinha se desesperou e temeu pela vida de Joaquim.
Ao amanhecer o dia, os dois filhos e um compadre do casal colocaram o artesão em uma rede e o
levaram para a cidadezinha, em busca de socorro médico. Mas Joaquim não suportou a espera pela chegada
do médico e faleceu, enrolado em uma rede. Foi velado na capelinha da igreja, tendo a rede cobrindo o seu
corpo. O artesão foi enterrado no cemitério da cidade, sob comoção popular. Veludo não saiu de perto do dono
enquanto era velado.
Quando a família retornou para a casa, o Veludo olhava para todos como se quisesse saber notícias
de Joaquim. Todos tentavam explicar, mas ele na sua inteligência canina não entendia. A noite chegou e o
cãozinho foi deitar no lugar de sempre, perto da rede.
Dos quartos, a família ouvia o balançar da rede todas as noites. Veludo, sempre deitava perto da rede,
no mesmo horário, até a meia noite, como sempre fazia nos tempos de vida de Joaquim.
A notícia se espalhou e quem na casa dormia, sempre escutava o balançar da rede até a meia noite.
Também, podia ver o fiel escudeiro deitado ao lado da rede, todas as noites, além de olhar para a rede como se
tivesse a ver alguém na solitária rede.
E foi assim até o Veludo morrer e a rede ser retirada da varanda pelos familiares de “Joaquim da rede”.

Joyce Lima
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Ao receber o convite de casamento de quem dizia ser sua melhor amiga. Pâmela desejou vê-la morta. Mesmo
sabendo o quanto amava Antônio, Morgana não teve escrúpulo deu em cima dele. Ela conhecia todos os seus
segredos, medos, timidez agiu de certeza forma como se tivesse jogando um jogado de xadrez, onde sozinha
movia as peças a seu bel-prazer, o tabuleiro estava ali exposto sobre a mesa. A amiga pensou que somente ela
sabia jogar, esqueceu que mesmo sabendo tudo, ela aprendia rápido. Foi o que fez, aprendeu a jogar o jogo da
amiga. Se ela achou com aquele convite, estava dando o tiro derradeiro, acabaria com ela, estava enganada,
iria ao casamento. No dia e data marcada, estava lá, sentada na igreja esperando, viu quando o homem amando
entrou vestindo um terno que o tornava ainda mais belo olhou para ele com aquele olhar enamorado, notou
que ele também a olhou de forma amorosa. Quando a noiva entrou de braços da do com o pai, vendo-a, deu
um sorriso triunfante que queira dizer venci, sei como jogar como manipular. Ao chegar à metade da nave,
ela cai, um filete de sangue começa a escorrer pelo seu vestido de noiva, tingindo de vermelho, todos ficam
assustados, ninguém viu de onde o tiro veio. Pâmela chega perto, abaixa ao lado da amiga, sussurra em seu
ouvido, ” aprendi a jogar, tive a melhor professora do mundo, perdeu grande amiga”. Levanta vai para o lado
do noivo, consolá-lo é preciso, enquanto a grande e querida amiga dá o último suspiro observando a cena
de carinho dela com aquele que pensou que havia manipulado. Ao vê-la morta, sai da igreja sorrindo, sabia
que o matador de aluguel fora embora. Seu caminho agora estava livre para conquistar o homem que sempre
amara. Não iria deixar a timidez atrapalhar desta vez. O tabuleiro agora estava sobre seu controle e posse.
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.

A MENINA
Um dia a menina cresceu. Aquela bebezinha linda, de olhos de cristal, verdes como o mar e cabelinho
cacheado, se fizera adolescente, mocinha e mulher, andando sempre por ali, como se estivesse em sua própria
casa... Não desgrudava. Ela sabia muito bem o quanto era amada por aquela senhora, quietinha, sentada no seu
cantinho do sofá, olhando fixamente para a televisão, dizendo, de vez em quando, coisas sem nexo.
Sua avó, outrora uma mulher exuberante, atraente, bonita, e comunicativa, muito ágil e hábil com as palavras,
que se exercitava e se interessava por todos os assuntos possíveis e estava familiarizada com o uso do
computador e de seu iphone, pouco a pouco foi imergindo em vácuos cada vez mais frequentes de memória.
A menina ainda conseguia enxergar em sua avó aquela mulher independente, a quem tanto era apegada e
que tanto admirava, antes que seus longos e louros cabelos que ela gostava de pentear tivessem se tornado
branquinhos, recolhidos, agora, em um coque formal. Estava tão diferente, tão distante do que tinha sido...
Ah doença maldita, esse tal de Alzheimer! Pouco a pouco levava sua avó, roubando-a da vida e dela. No
pulso, a avó ostentava sua tatuagem transgressora: um ponto de interrogação que ela desenhara em si mesma
e na menina, quando ainda tinha apenas dois anos, como se num ensaio para o que se tornaria perene para
ambas... Ela sorria e dizia para a netinha: “Que nem, que nem”. Ainda podia ver mentalmente aquele sorriso
contagiante...
Antes, porém de mergulhar no vazio, a velha senhora confiara à menina a chave de uma gaveta que ela a fizera
prometer abrir apenas quando tivesse vinte e um anos. Tão logo este dia chegou, ela o fez, finalmente, e lá
só encontrou um pen drive que, prontamente inseriu em seu lap top. À medida que lia os arquivos, ia ficando
cada vez mais surpresa com os mais de mil poemas e contos ali guardados por tanto tempo... Assombrouse com o que nunca havia imaginado que sairia daquela cabecinha branca... Emocionou-se muito com as
poesias que falavam de solidão, tristeza, loucura e tempo, surpreendeu-se com as que derramavam filosofias
de vida, reflexões e questões políticas e enterneceu-se com as poesias de amor dedicadas aos filhos e a ela.
Entretanto, o que mais chamou-lhe a atenção foram os textos sensuais, eróticos e picantes, e os poemas
dedicados a “musos” que não tinham sido poucos, ao que parecia. Naquele dia, não dormiu, fascinada por
tantas novidades... ficou ligada nos textos, maravilhando-se com a leitura, enquanto a avó se recolhera, sob
os cuidados da antiga empregada que dela se ocupava. Deu-se conta, então, que não enterraria tudo aquilo
quando a avó partisse e pôs-se a organizar os poemas e contos de acordo com os assuntos e os publicou em
livros de não muitas páginas, para que ficassem mais palatáveis e acessíveis aos amantes das letras. Enfim,
pensou, sua avó teria o que arquivara no pen drive publicado em livros e, talvez até ficasse famosa, nem que
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fosse em outra vida. Fez tudo com muita dedicação e amor, como uma homenagem e um tributo àquela a quem
amava tanto e que tanto a amou.
Anos depois, apesar da total falta de consciência do que se passava a sua volta, devido ao avanço da doença,
os livros da avó foram lançados no mercado e estavam vendendo bem. A menina havia organizado eventos
para o lançamento das obras, onde fazia breve relato sobre a autora e autografava os livros no lugar dela, tendo
sempre atrás de si, um pôster da velha senhora, com uma foto dela nos áureos tempos... linda e sensual, no
auge dos seus cinquenta anos.
Apesar da doença e do quase total esquecimento em que mergulhou, a velha senhora nunca se esqueceu da
menina que a havia resgatado de uma profunda depressão. Ela tinha dado sentido a sua vida, desde quando
ainda estava no ventre de sua mãe, filha da escritora esquecida. A menina a ajudou a enfrentar seus fantasmas
depois que nasceu e a ela foi confiada, durante as horas em que sua filha trabalhava, livrando-a da depressão
em que tinha mergulhado quando ficara viúva. Era-lhe imensamente grata.
Antes de partir deste mundo, tendo sua mão entre as mãos de sua menina querida, a última palavra que a velha
dama pronunciou foi seu nome: Leticia.

Maria Lefevre
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Cartas
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Ricardito,
Tua história me emocionou tanto. Talvez porque eu veja traços semelhantes da tua alma na minha. Ou, quem
sabe, porque assim como você, procurei o amor onde ele menos brotaria com facilidade.
Também somos diferentes: você se entregou de uma tal forma que me fez parecer ainda mais covarde. Sim. É
preciso uma coragem desmedida pra se colocar tão vulnerável nas mãos de alguém. Não sei se o admiro ainda
mais ou se corro pra sacudir teus ombros: acorda! Ou os dois.
Não sei o que te diria, além de tudo aquilo que você deve estar cansado de saber: amar assim pode ser a tua
ruína (cafona, eu sei, mas as coisas são como são). Se a alegria de tua alma e de teu corpo depende de quem
odeia a segurança, teus dias serão sempre imprevisíveis. É o preço que se paga por se desviar do tal caminho
tranquilo.
Você escolheu trilhar a estrada tortuosa. E o fez com verdade. E tudo, tudo, tudo que viveu até aqui teve a
marca daqueles que ousam ser o que são, sem mentiras, sem disfarces, sem hipocrisias. Como pode ser difícil
ser simplesmente o que se é... Mas existe outra forma de encontrar alguma felicidade?
Talvez o que eu devesse te dizer é que siga teu caminho singular sem culpa e sem medo. E se entregue a tudo
aquilo que seja legitimamente teu. É disto que se vive.
  
(*) «Ricardito» é o apelido do personagem do livro «Travessuras da Menina Má», de Mario Vargas
Llosa.

Dolce Vita

INSTAGRAM: @dolcevitacontos
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Carta resposta:
Perdoar-te, como não!

Hoje recebi sua missiva, querido. Com temor, seu segredo a me revelar. Até cogitastes uma despedida
se o meu perdão, a ti, não chegar.
Expusestes, à mim, os seus deslizes, que ocultastes, por temer minha reação. Oh, quem sou, para por meu
dedo em riste, inda mais se, por ti, sou só paixão!
Nunca é tarde para o arrependimento. Prontamente te concedo o meu perdão. De ti exijo, por Deus, um
juramento; de nunca mais magoar meu coração.
Amigos, como posso ter-te por amigo, se meu corpo por ti é todo chama, se teus braços é meu único abrigo,
se minha alma, a distância, por ti clama!?

Tua amada.

(ErivasLucena)
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Carta a mi madre

Fabio José Saavedra Corredor

Tunja, 8 de mayo de 2022
Madre querida:
Hoy y siempre recibe mi devoto abrazo, con el aroma del amor filial que cimentaste día tras día en mi ser,
desde la tierna caricia que moldeo mi esencia, tranquilizando la temprana impaciencia, queriendo salir de tus
entrañas a ver la luz del día con ansias prematuras.
Te cuento madrecita, que hoy en el atardecer de la vida, cuando los pasos se vuelven lentos y los días se funden
con las noches en el abrazo de las horas, en el espiral de un torbellino que se ha ido llevando poco a poco las
rutinas que hicieron la vida, y que nunca logrará llevarse de mi alma el germen de tu amor que me mantiene
vivo, el que te ofrendaré el día que alcance el horizonte de mi partida. Te cuento que el silencio y la soledad
se han convertido en mis fieles amigos, con ellos abro el libro del camino recorrido y deambulamos entre sus
páginas bebiendo el encanto de tus huellas, impresas con tu indeleble ternura, que se desbordaba en tu mirada
como fuente inagotable, donde todos tus hijos bebíamos, entonces, oigo el dulce eco de tu voz, trayendo paz a
mi cansado corazón, con el recuerdo de la mano que guio mis pasos evitando la caída en el sendero iluminado
con la luz del consejo oportuno. Aquí mi pensamiento se conforta, recorriendo tus enseñanzas en las que hoy
cosecho sabiduría, herencia intangible del amor materno, faro guía en el sendero donde construiste familia.
En este atardecer, bajo la sombra de tu roble preferido, meciendo mis reminiscencias en la hamaca del tiempo,
donde las vanidades no tienen cabida, abro el abanico de tus enseñanzas, en el que aprendí a vivir y convivir
sin la arrogancia de los prepotentes que destruyen y mancillan, huérfanos de amor ajeno.
También aprendí a decir la verdad y a evitar que la mentira fuera nuestra invitada, a no confundir humilde con
humillado, ni que la tolerancia se enredará con la permisividad del abuso.

Madrecita, hoy el día radiante alimenta el espíritu y el cuerpo, haciendo las cargas livianas y las sonrisas
abiertas, amainando la tormenta en medio de las aguas que se aquietan, entonces avizoro en el horizonte un
puerto seguro, a donde oriento la quilla de mi velero. Allí siento tu presencia con más fuerza y el viento me trae
el bálsamo de tu recuerdo, el de tu jardín florecido en eterna primavera, son ramilletes de imágenes envueltas
en pétalos multicolores, así disfruto el día, sólido como los farallones de la Sierra Nevada, afrontando los
embates de la vida con el ejemplo materno, y en medio de todo, me complazco en el eco de la dulzura de tu
voz amorosa, emergiendo de mi alma, desbordante de consejos.
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Hoy quiero compartirte mi silencio, el que sin hacer daño siento y no me detiene, no es el silencio donde nace
el miedo, o el que en la oscuridad engendra incertidumbre y angustia en los espíritus débiles, es el silencio que
me lleva a conocerme por dentro, como el silencio amoroso con el que oíste mis dolores y quejas, mientras
curabas mis heridas recogidas en el alma y el cuerpo, con el cariño que solo las madres sienten, sí madre, es
el silencio que hoy me regaló la adversidad del encierro, es una oportunidad de la vida, para entender de qué
estamos hechos y que todos somos naturaleza.

Quiero contarte tantas cosas en las que nacen las diferencias de los tiempos, recuerdo un domingo cualquiera,
cuando yo tendía mi cama y amable me quitaste las sábanas, llamando a mi hermana para que ella la tendiera,
según tu escuela, el arreglo de la casa era cosa de mujeres o cuando nos sacabas de la cocina, porque, “Los
hombres en la cocina, huelen a caca de gallina”, fueron otras escuelas que no tienen espacio en esta época,
pero así, el mundo puede cambiar o volverse loco, nadando en estas corrientes modernas, nunca podrán sacar
de mi corazón tu esencia.
Aquí sentado bajo el roble que sembramos un día, el que me enseñaste a cuidar con la misma dedicación
amorosa, como si fuera uno de tus hijos, veo tu mano tierna llevada por la brisa, acariciando su follaje, como
cuando tus dedos se perdían entre mis cabellos invitándome al sueño, y yo obediente, dormía en tu regazo,
viajando en mundos de fantasía con tus héroes imposibles.
Gracias Madrecita por tejer con los hilos de tu amor y tu ternura, el camino de mi vida y la paz de mi espíritu.

Me despido con nuestro abrazo de todas las vidas,

Tu hijo Fabio José
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À moda antiga (22)
Remetente: Mdc santos
Destinatária: Morena Linda
Venho, ao longo desse período, observando que toda essa formação elaborada pelo destino, em relação a
nós, me permite ter a sensação de que estou no paraíso. Paraíso que me deixa sorridente a cada dia. Há em
nós reciprocidade de carinhos, afagos, agrados...E mais... É nesse mais que as emoções decidem perpetuar.
O que fazer pra não pensar tanto em você quando me ausento? Nem tento. Pois seria o mesmo que perecer
num vazio... Confesso à ti que nada foi programado. Apenas estou me permitindo seguir passo a passo
contigo sempre que possível. Mergulho nas emoções sem receio, sem pressa de retornar ao ponto de partida.
Quanto mais mergulho, mais aumenta minha vontade de entrelaçar nosso existir. Veja bem Morena, muitas
das vezes você me deixa sem palavras, como também faz meu corpo vibrar nesse querer que se inicia tão
compassadamente. Compreender alguns de seus escritos é para mim um tanto desafiador. Em alguns pontos
toma conta de mim um ciuminho, (risos) bobo, diga-se de passagem, mas compreensível aos meus olhos, por
que consigo ser criança delicada e adulto experiente apenas navegando no teu mundo poético! Dali a pouco,
por fim, respiro profundamente... E contemplo feliz o seu vasto campo literário, o qual me faz ser eterno
sonhador. Descrever-te em versos não sei se conseguiria. Na minha concepção és beleza e delicadeza que
conquista. Essa minha forma de te olhar traz luz aos meus caminhos. Por fim, para finalizar essa cartinha, és
tu a inspiração apaixonante do meu cotidiano.
Eu quero ser teu sonho
de amor realizado,
tua paz na totalidade,
luar em noite serena,
o sol com sua claridade!
E por fim...
Eres una excelente compañía.
Me hace sentir bien tenerte.
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Crônicas
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Um passeio com ela

O poeta resolveu passear com ela, criatura que tanto ama, em prosa e verso.
Seu nome não revelará, pois já está gravado em seu coração, e pela vida toda, como ele próprio diz.
Ama a simplicidade dela, sua voz encantadora, sua palavra sempre amiga.
Adora a sua maneira de versar, carinhosa, sensual e eternamente romântica.
E fica impressionado com a sua simplicidade e doçura no trato com as pessoas, amigas ou não.
Nesse rápido passeio poético, o autor destaca a beleza de uma amizade sincera, leal, fiel e pura.
E encerra esse passeio literário agradecido aos céus pela existência desse belo e inigualável ser.
Amei passear com você, criatura linda, neste domingo de outono.

Chico Legal
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DEUS E O DIABO CORROMPEM NOSSAS LIBERDADES CONSTITUCIONAIS

O governo diz “Não matar” aos parlamentares evangélicos da Bancada da Bíblia. Concomitantemente,
concede “Licença para matar” aos policiais e militares, representados no parlamento pela Bancada da Bala.
Aí, dá a mão às duas BB, numa convivência – aliada e alinhada – entre Deus e o diabo.
É notório o crescimento exponencial das bancadas policiais e religiosas em nosso Parlamento. Juntas,
extrapolam o poder político desmesuradamente, sem a necessária moderação institucional.
A onda de um candidato “salvador da pátria”, nas eleições de 2018, elevou de 36 para 102 o número de
parlamentares, além de 10 senadores, provindos das forças armadas e policiais, diga-se de passagem: sem
perda de salário e sem qualquer interstício legal impeditivo de suas candidaturas.
Como entender que Juízes e membros do Ministério Público ficam impedidos de exercer atividades partidárias
por um bom tempo (aproximadamente 8 anos), com o fito de evitarem o uso político dos seus cargos, e os
policiais e militares não?!...
Policiais e militares, na pior das hipóteses, não deveriam se candidatar enquanto estivessem na ativa. Andam
armados, intimidam, investigam, vigiam, prendem, controlam e, se necessário, reprimem manifestações
públicas... Ora, ora ! . . . Na ânsia de angariar votos, ainda esquecem esse risco externo e transformam
quartéis e delegacias em seus palanques ou diretórios políticos. Inevitavelmente, até se tornam coniventes
no favorecimento à marginalidade miliciana. Para se ganhar uma eleição, vale tudo... O profissionalismo, a
eficiência, o orgulho da farda e outros valores próprios da caserna, viram coisas de imediato descarte.
Quanto à Bancada da Bíblia, ou Bancada de Deus (lá vai o nome de Deus em vão!...), sabe-se que a Constituição
permite a liberdade religiosa, todavia considera que o Estado é laico. É sabido também que a população
evangélica já supera os 30% dos nativos brasileiros. Claro que essa representação religiosa se equivale à
representação desses fieis no parlamento. Ocorre que – como já dissemos – o Estado é laico e, portanto,
precisa cuidar para que determinadas religiões, ou seitas religiosas, não imponham suas crenças esdrúxulas
aos leigos que, no parlamento, legislam em prol de todos os cidadãos do país.
Perguntamos: em que rua de nossas cidades não funciona, hoje, uma igreja? E vamos adiante: a grande
parte dessas igrejas possui laços partidários, cujos pastores atuam, sub-repticiamente, como cabos eleitorais.
Mais dia, menos dia – porque planejam ascensão política –, hão de surgir como candidatos “Em nome de
Deus”. Seu altar, seu palanque. O voto de cada fiel vale como barganha espiritual, garante a salvação eterna...
Templos, dos mais humildes aos mais sofisticados, viram diretórios ou currais eleitorais. Com a duplicação
ocorrida nas eleições de 2018, hoje a Frente Parlamentar Evangélica é constituída de 182 parlamentares.
Registra-se no país um sistema de imunidade tributária que permitiu o enriquecimento ilícito de conhecidos
pastores, a lavagem de dinheiro e, o pior: o charlatanismo (corruptos vestem o manto de pastores. Por que não
citar o mau exemplo do pastor Everaldo e Eduardo Cunha, ambos presos por corrupção?!...).
Em suma: a movimentação desenfreada e sem qualquer obstáculo legal de religiosos, militares e policiais em
todas as câmaras municipais e nos legislativos estaduais e federal abortam a desejada igualdade ou equilíbrio
em todo o processo legal e eleitoral do país.
O crescimento desproporcional das Bancadas da Bala e da Bíblia (sem falar nas da Bola e do Boi, semelhantes
entre si) alerta-nos para a necessidade de leis mais rígidas que visem evitar o abuso de poder econômico na
política e em todos os setores arrecadatórios do país, que o próprio governo para sua conveniência ainda
esconde. Se nada for feito, as liberdades constitucionais, que aparentemente protegem os cidadãos leigos,
ficarão infalivelmente corrompidas “em nome de Deus”.

Fernando Aquino Freire
(fernandofreire31@yahoo.com.br)
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Conferência para as estrelas
Decidida a fazer uma conferência, tendo como tema “razões do coração”, escolhi o universo como o lugar
adequado e, como plateia – que justamente naquela noite estava iluminada –, as estrelas.
Aproveitei para me arrumar adequadamente para a ocasião. Assim, a primeira coisa que almejei foi ficar
elegante – e estar à altura do público –, afinal de contas os convidados mereciam todas as honras e pompas.
Organizei as ideias da fala e, em seguida, dando prosseguimento ao cerimonial, iniciei a apresentação. Modéstia
à parte, fui feliz na escolha dos argumentos e, também, nos exemplos. Concluí os meus pensares no tempo
previamente estipulado, para abrir espaço para as perguntas.
Confesso que os questionamentos foram poucos, suficientes para esclarecer algumas afirmações – devidamente
explicadas a partir de um outro ponto de vista.
Foram tantas os aprendizados e questionamentos, ao qual fui induzida a mergulhar com profundidade nas
análises, que me senti realizada com essa experiência. Admito.
Foi bom refletir, além disso, sobre os avanços e mudanças naturais no curso da vida, os quais, naturalmente,
fizeram-me repensar, rever conceitos e concepções de muitas coisas, inclusive, da própria vida.
Concluí o meu discurso parafraseando o que já foi dito de várias maneiras: há razões do coração que a própria
razão desconhece.
E nessa noite as estrelas me confirmaram essa tese.

Iêda Chaves Freitas
13.01.2022
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Pertencimento

Perdemos tanto tempo colecionando mágoas e achismos, que o essencial escapa pelos dedos, e depois é
advérbio. A explicação para tanta loucura encontra-se fundamentada nas desventuras em serie do indivíduo,
pois não é fácil protagonizar o mocinho excluído, ferrado e inadequado. É da natureza humana ser gregário,
querer pertencer e ser aceito, mas para entrar em certos grupos, o indivíduo tem que duelar com questões
culturais, psicossociais e com valores éticos e morais. Uma odisseia perigosa, muitas vezes, intangível. A
depender do grau de conhecimento e amplitude mental, a condição de existência mais reservada é uma grande
aliada, entretanto, o discurso é prático, e a prática, complicada. Parece que a decepção não é suficiente para
manter-se solitário, recluso e indiferente. Mesmo colocando um ponto final numa determinada relação, o
desejo de pertencimento é incontrolável. O problema é aprender dosar as emoções e saber a hora de partir.
Não é saudável estar infeliz e sobrecarregado de incertezas, o certo é eliminar o excesso de dúvidas, mas para
isso, esteja aberto ao diálogo. Do contrário, esqueça! Não coloque para dormir a coragem, nem fique ninando
as frustrações, tampouco mime o orgulho, a verdade é ambígua.

Jaciara Santos Souza Dias
Salvador/Ba
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É DURA MAS É DOCINHA
Já que a vida anda tão amarga, escrever sobre política quase sempre é um comprar briga até com quem
amamos. Escrever poemas parece que fica fácil, mas os temas ou a inspiração acabam revelando que o coração
não é satisfeito, então vou voltar para as minhas lembranças e falar de uma doçura que eu gosto e que muita
gente adora. Aposto que quem não se dá bem com ela, raiva também não tem, a menos que tivesse com uma
panela nos dentes e tivesse dado uma dentada em alguma rapadura. Sim, vou falar sobre rapadura! Achou o
tema estranho? Bobo? Talvez os dois, mas ruim não é não.
Meu pai que somente estudou até a terceira série, brincava que era engenheiro, e era! Entre outros trabalhos na
área rural, ele trabalhou no engenho de cana fazendo rapadura. Trabalhou no engenho era engenheiro, quem
vai dizer que não? No engenho lá do meu avô, a água era pouca, impossibilitando uma roda d’água, então
a moenda girava por tração animal. Pela necessidade de agilidade a preferência era pelos cavalos. No meu
tempo lá, a dupla Estrelo e Alazão.
Para que a moenda começasse a funcionar, além de na madrugada ir atrelar os cavalos, pois o dia seria longo,
na véspera a cana teria que ser cortada e dois carros de bois bem cheios da cana, serem descarregados ali
bem perto da moenda, sem impedir a pista circular onde os cavalos iriam passar, quase sempre a galope. Nas
moendas dois homens trabalhavam, colocando a cana e retirando os bagaços. Meu pai trabalhava nas tachas,
que também começava na madrugada, e eu quase sempre lá com ele, pois acender a fornalha, lavar a mesa
onde seriam montadas as formas, o gamelão onde batia o melado e as tachas pra receber a garapa, levava
tempo. Minha alegria de menino começava quando a garapa começava a descer pela bica, pois era a doçura
colhida na caneca e degustada com toda liberdade de quantidade.
Com as tachas todas limpas e cheias de água fervente, a tacha do fundo, eram três, com uma grande concha
de cabo bem longo a água fervente era jogada fora e a tacha recebia então a garapa, que conforme ia sendo
aquecida, com uma grande escumadeira ia sendo retirada a espuma e as demais impurezas que ficavam na
superfície. Esvaziava-se a tacha do meio e essa garapa fervendo e já um tanto purificada da primeira tacha,
era passada com a concha para essa tacha, reabastecendo a primeira novamente com a garapa. O tacheiro, aí
no caso meu pai, então agora zelava pelas duas tachas, descartando as impurezas de ambas. Depois a garapa
já bem purificada da tacha do meio era passada para a última tacha onde ficaria até atingir o ponto. Nessa hora
o tacheiro zelava pelas três tachas e também da fornalha abastecendo-a com lenha quando necessário. Não
precisa dizer que o ambiente era superaquecido.
Quando o melado chegava no ponto certo, o tacheiro, com a concha grande o despeja na bica larga que
derramava no gamelão, onde um daqueles que estavam na moenda, vinha bater o melado com uma grande
colher(pá) de madeira quadrada, o tacheiro ia reabastecimento as tachas e o processo era contínuo. Com a
moenda parada, o outro que lá estava, montava as formas que eram enchidas com a concha, quando o melado
já batido estava no ponto. Pegar a puxa na bica do gamelão era outra delícia, não só dos meninos como eu, mas
de todos. Ainda tinha a raspa das formas e do gamelão, que todos também apreciavam muito.
Dois carros de cana resultavam 400 ou 500 maços de rapaduras. Um maço consistia em
duas peças. Então dependendo da cana, dois carros produziam de 800 a 1000 rapaduras.
Pra quem ficou pensando que o menino só se divertia, digo que se enganou, pois carregar o bagaço da cana e
fazer os cavalos galoparem era tarefa dele.
Pra não faltar um toque de humor, dedico essa crônica aos dentistas que eventualmente a lerem.

José Victor do Lago
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Lar Doce Lar
Da janela de um quinto andar, reparo nos telhados baixos das casas vizinhas, com suas cumeeiras altas cobertas
de limo, mostrando a passagem do tempo ainda mais acentuada pelos efeitos das últimas chuvas. Mas o que
me chama mesmo a atenção são os desenhos prateados do telhado ao lado, que arrancam faíscas ao sol da
manhã.
Se eu não tivesse passado por uma experiência de goteiras e infiltrações na recente chuvarada, poderia até
pensar que as manchas luminosas pudessem ser alguma tentativa de contatos imediatos do morador com
algum marciano. Mas nada disso. Elas são mesmo só reparos feitos com mantas de alumínio: a fita adesiva
de efeito altamente colante, com alto poder de resistência, é uma mão na roda, não para contatos, mas para
reparos imediatos.
Meu pensamento voa para as tecnologias inventadas pelo homem. Seduzida pelo Lar Doce Lar, antes exibido
aos sábados na TV, imagino a mágica que Marcelo Rosenbaun, o arquiteto dos sonhos de todo mundo, faria
na minha casinha, enquanto eu passasse uns dias de prazeres em algum recanto perdido no mapa. Na volta,
encontraria tudo novinho em folha sem uma infiltraçãozinha sequer que urgisse remendos. Êta, sonho! Se o
quadro volta ao ar, quem sabe eu me inscreva!
Marina Alves
Abril/2022
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EU TORÇO SÓ PARA O NOSSO BRASIL
“Se o homem faz de si mesmo um verme,
ele não deve se queixar quando é pisado”
(Immanuel Kant)

- Para qual dos candidatos você irá votar: no candidato “A” ou no candidato “B”? – Perguntou-me colega
de trabalho.
- Não me leve a mal, não, meu amigo, mas o voto é secreto. – Respondi deste modo a ele.
Ah! Mais um ano eleitoral e mais um período de torcidas (como num jogo de futebol). E, por mais que se
diga que o voto é secreto, as pessoas são indiscretas em fazer, por vezes, a devida pergunta – Em quem você
irá votar?
Isso mesmo: eu considero mesmo uma falta de educação quando alguém venha a querer saber qual é o meu
candidato (ou mesmo se eu votarei em branco). E nesta hora penso: melhor para eles que eu não sou mal
educado a ponto de atirar na cara de quem me pergunta aquelas conhecidas palavras: - “Em quem irei votar
não é da sua conta”. Não, não ajo desta forma, embora há quem faça.
- Meu amigo, eu só torço para Brasil, independente de quem vá se eleger. Eleições políticas não são iguais
a torneios de futebol. Nesta “partida política” nós também somos jogadores, e não somente “torcedores”, que
fique bem claro. Não se trata de candidato “A” ou de candidato “B”. Somos jogadores de um mesmo time,
onde chega a ser insensato (embora muito visto) quando muitos torcem para o fracasso na gestão do candidato
que ganhou a eleição (e que não foi o nome que eles votaram). Raciocinemos: Pensar e querer agir desta forma
é torcer contra si mesmo.
Cada um se veste com a sua “identificação”, movidos – a que somos - por nossos interesses ou mesmo por
uma infantil simpatia a um certo nome ou partido. E, quando é assim, somos quase que sempre “injustos”. É
fato: todo mundo só visa o “seu lado”, não olhando para um todo (em seu espaço), motivo pelo qual nascem
as diferenças e os conflitos. E dado desta forma, caso a sua vida esteja «numa boa» você será um conservador,
do contrário será, como se diz, um perigoso «liberal» ou «da esquerda» (já que só esta turma é que deseja
mudança quando alguma coisa está errada). Os chamados «da direita» querem que tudo fique como está. E
quem quer que esteja no poder - seja da direita, seja da esquerda - sempre haverá «teorias da conspiração»,
onde um fará propaganda negativa contra o outro.
E, dificilmente alguém se coloca no lugar do outro. Sim, ninguém tem “empatia” por ninguém. Como a
pensar cada qual – “O outro que se dane, os problemas dele não são meus”. Trata-se, na verdade, de uma
consciência separatista que, por ser deste modo, nunca será justa. E como pode haver “o bem de todos e
felicidade geral da nação” quando somos indiferentes ao grito de tantos?
  
E tenho certeza
- Por que você é «assim»?

de

que

alguém

irá

jogar

na

minha

cara,

agora:

Ao qu›eu lhe responderei:
- Já cansei de ser decepcionado. Não coloco expectativas em ninguém, muito menos esperanças. Procuro ser
lúcido em todos os meus movimentos, e não ser injusto com ninguém. A Vida nos cobra em função do que
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nela fazemos e, portanto, tenho para mim de que não deveríamos ser mesquinhos e egoístas a pensarmos só em
nós próprios. Não sabemos o que está depois dos muros do tempo, mas eu acredito que a Vida não é aleatória
e não é cega ao que no tempo fazemos. A Vida... é justa. E um dia, todos nós iremos comprovar isto (se é que
já não sentimos em nossa pele!).
Ah! Por que as pessoas não pensam como eu?
Eu só torço... para o nosso Brasil.

“Sereis odiados de todos por causa do meu nome”
(Mateus 10:22)

Paulo da Cruz Machalla
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Poemas
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O outono da vida: Renovação
Que a vida nos seja singela e tão plena
Como a simples confiança na luz do sol
De manhã, radiante, e à tarde, serena...
Tão doce e romântica tecendo o arrebol
Que o suor da labuta nos valha a pena...
A fome não nos alcance apesar do verão.
Que a fadiga dos dias nos seja pequena
E a estrela da sorte nos ofereça o clarão.
Que o tempo nos honre e mais enalteça
E o outono da vida seja uma renovação...
Que o cabelo grisalho não nos envelheça
Enfraquecendo o espírito e nosso coração
Que o inverno gelado nunca nos enrijeça
Os nervos do corpo e o recôndito da alma.
Que a chama do amor sempre nos aqueça
Nos garanta a paz, a esperança e a calma.
Que a fé no Deus vivo nunca enfraqueça
E a clava da justiça seja a fé que nos guia.
A primavera dos sonhos sempre floresça
E nos dê mais razões para fazer poesia...

Adriribeiro/@adri.poesias
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CÉU DE LARANJA
Hoje acordei tecendo linhas - d’abril em colmeias d’abelhas.
Comentários à parte,
não me bastou a escuta ao fundo,
do Hino Nacional.
Respirei o dia entre pedido de glória e de perdão.
Afinal, o céu amanheceu em tom de laranja...
Sei qu’em verdade, mia dor madrugal
(no corpo, na alma, no ímpeto do meu sentimento),
não é algo deveras,
de tudo e ao todo,
anormal...
E assim declamei cantoria (quieta) dentro de mim:
- Dai-me Deus a incógnita não como dúvida,
mas como dádiva,
pro contínuo descobrimento...

Antonio Jadel de Brito Mendes

OAB/SP 120.278 - CRA/SP 76.180
ajadel@uol.com.br / ajadel@aasp.org.br
cel.(11) 99520.1391 / AJ - ADVOCACIA - www.ajadel.com.br  
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Cavalinho de Madeira

Meu cavalinho de madeira
De quando eu era menino,
Cavalinho de brincadeira
Que dava alegria verdadeira,
Quando era pequenino!

Sonhava com ele a noite inteira
De madeira este equino,
Que baloiçava de forma ligeira
Comprado numa qualquer feira,
Meu presente foi seu destino!

De madeira talhado,
Este pequeno cavalinho,
Inerte mas engraçado
De branco e castanho pintado,
Sempre tratado com carinho!

No pensamento guardado
Tinha crina de corda desfiada,
Neste poema lembrado
Foi brinquedo do meu agrado,
E na minha memória arrecadado!

Casmil, 03.04.2022
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VIVER VALE POR SE ESTAR VIVO
Amar e viver
Viver para amar
E deixar-se... ser
Não s›esconder... de quem ama
Não se ocultar... para a quem se vive
E para quem ama... ser
Sempre
Não permitir no tempo... partir
Ou deixar... nesta vida... tão breve
Neste duro exílio... de tal maneira longo
Jamais
Não morrer
Eis a magna lei!
Ah! quem dera se todos estivessem vivos
... neste mundo que mais se parece um cemitério!
Viver vale... por se estar vivo
... desde que realmente s›esteja... e ame a vida

Cássio Palhares
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Elza Ghetti Zerbatto

Escritora, poetisa, formada professora de educação
infantil. Terapeuta Reiki Master 3B Método Usui.   Participa de várias antologias nacionais e internacionais.
Acadêmica Correspondente das seguintes Academias:   Niteroiense de Letras, Goiás Velho e Fortaleza.
Ganhadora de diversos prêmios nacionais e um internacional.    Participa da Revista Barbante desde 2021
com seus textos autorais.

Guerreiro solitário

Quem nunca se sentiu sozinho mesmo estando acompanhado?
O guerreiro solitário trava batalhas diárias, com os revezes da vida.
Ele só quer viver em paz, sendo aceito e respeitado do jeito que é,
sem ter de ficar dando explicações pelo que faz, ou deixa de fazer.
Quantos guerreiros solitários existem no mundo!
A real batalha é consigo mesmo, tendo primeiro de aceitar-se e
   buscar o equilíbrio entre o interno e e externo.
Quando isso acontece ele sente-se mais focado, porém o mundo
externo é um eterno campo de batalha.
Ao voltar-se para seu interior, percebe que é mais forte e frágil
do que imagina, porém não desiste de lutar.
É solitário pois não se enquadra nos moldes pré-estabelecidos,
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sentindo-se sempre diferente, e isso o torna único.
E que bom que todo guerreiro solitário é único, pois o mundo precisa
de pessoas que pensem, sintam e ajam de forma diferente, que
tragam novos ares e cores nesse padrão cinzento, e irreal tão fincado
e tido como real.
A natureza é única, e vive em total harmonia com as diferentes
espécies de formas de vida. É isso que a torna tão forte e poderosa.
O guerreiro solitário que segue seu próprio coração, e propósito que
sente que deve seguir, acaba tornando-se mais forte e resistente
mesmo que apanhe muito nos campos de batalhas da vida, onde é
mais fácil e cômodo pensar, sentir e agir como a maioria.
Um brinde ao guerreiro solitário que não deixa os obstáculos
vencerem, e sempre se levanta e recomeça.
Tim tim!
Elza Ghetti Zerbatto
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SUSTOS
Quero dormir.
Quero...
me embalsamar...
entrar no túnel do tempo
esparramar o sentimento.
Quero...
acordar
quando os segredos
perdidos nos enredos
puderem se revelar!

A vida levará sustos.
O mundo obtuso...
por fim
sorrirá!

Elza Francisco
Lavrinhas SP
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SER MÃE

Mãe,
Mais que amor...
É ser o suporte
Em todo e qualquer instante.
É zelo, é aconchego,..
Abrigo, amiga tolerante.
Aquela que desde a infância,
Faz–nos ver a vida radiante.
É ter,
Sempre os braços abertos
Para os filhos receber...
Nos momentos incertos,
Palavras de apoio a lhes dizer,
Um coração cheio de amor a oferecer.
Ser mãe,
É tudo o que de melhor,
Deus tornou possível alguém ser.
Fátima Nascimento Leite
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O DOM DA VIDA
Porque a vida é dádiva
E vamos parar para pensar
Não tem mesmo como negar:
É prêmio que se recebe diariamente
Que possamos viver, então
da melhor forma e com união
Pois é tudo tão breve!...
Cada um gosta de uma estação:
O frio com sua neve
A primavera em flor
O calor? É do verão
O outono traz o amor
A vida tem as suas nuances
Cada dia tem o seu próprio tom
Mas assim, de relance
Todos tem a chance.
De fazer o certo e de ser bom
Trazendo para bem perto
O melhor que a vida oferece
Falar com Deus em prece
Ser grato por tudo que se tem
Pois neste constante vai e vem.
Não adianta se apressar
Assim, pela manhã levantar
Para ver o sol nascer
Depois de uma noite bem dormida,
Pelo dom da vida
Devemos sempre agradecer!...

(Fernanda Xerez)
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“LUZES” DA GUERRA.
Tal qual um trem descarrilhando,
O mundo se desesperando,
Acenderam luzes da guerra.
Como estrelas cadentes
as bombas incandescentes,
Banham de sangue a terra.
Num misto de amargo e sal
Surge o paradoxal
De trevas trazerem luzes:
Guerra se fez, clareando,
E a paz, se encandeando,
Vem dor, lágrimas e cruzes.
Urra o som dos canhões,
Como se fossem trovões
A ecoar na eternidade.
Vidas são interrompidas,
Ceifadas sem despedidas
Na mais vil brutalidade.
É a coisa mais insana,
A bestialidade humana
Tomando as rédeas do mundo.
O medo que desespera,
É o terror que impera,
É o pavor mais profundo.
Igual manada de animais,
Como está nos anais,
Povos correm em fuga.
Logo são repetições
De tresloucadas ações,
Loucura que não refuga.
Buscam por sobrevivência
Ao fugirem da violência
Que permeia em suas terras.
Como outrora história
Entre glória e inglória,
Entre paz e paz e guerras.
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Fuzis, que bocas acendem,
E que a morte, rescendem,
Soldados se digladiam.
Uns invadem outros defendem
A terra a que pretendem,
A guerra norteia, os guiam.
Deus, Senhor do Universo,
Que faça isso em reverso
E o ódio volte atrás.
Que o amor seja prevalência,
Seja Reino de excelência,
À terra, sob a luz da paz!

GSFreire
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Mi madre

Homero Carvalho*

Cuando mi madre estaba triste, cantaba mientras lavaba ropa, enjuagaba sus lágrimas con los versos de los
boleros de Javier Solís y, luego, iba colgando las prendas en los alambres, que eran como bejucos que se
desprendían de los árboles del patio. Llegaban los vientos de agosto y, al atardecer, convertían a los vestidos
en fantasmas de lo cotidiano, y las camisas y los pantalones se volvían aves peregrinas.

* Escritor e poeta boliviano, Homero Carvalho obteve diversos prêmios em contos, poesia e romance em nível nacional
e internacional.
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AMAMOS EM SINCRONIA
Este amor põe em sincronia,
Nossos corações e desejos.
E se torna a fonte de alegria,
Na chama de nossos beijos.
E como a imaginei cada dia,
Aproveitando bons ensejos,
Este amor põe em sincronia,
Nossos corações e desejos.
Vendo na lua quando nascia,
Você refletida como almejo.
E como a imaginei cada dia,
Aproveitando bons ensejos,
A desenhei em belas poesias,
Sem esquecer seus gracejos,
Vendo na lua quando nascia,
Você refletida como almejo,
E se torna a fonte de alegria,
Na chama de nossos beijos.
Jacó Filho
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A Lenda do Boto cor-de-rosa (Nova Versão - Urucará )
O boto cor-de-rosa ou simplesmente a Lenda do Boto é de origem indígena que faz parte do folclore brasileiro. Ela
surge na região amazônica no norte do país. Reza a lenda que o boto cor-de-rosa animal inteligente e semelhante
ao golfinho que vive nas águas amazônicas se transforma em um jovem e elegante professor muito educado e
sempre vem nas noites claras de luar para ajudar todas as crianças que não conseguem ler e escrever. Geralmente
ele aparece no momento de tristeza quando as crianças estão desanimadas e sem vontade de estudar! Vem com um
lindo chapéu de formatura, anel brilhoso e jaleco branco. Dono de um estilo comunicativo estrategista e educado,
conduz a criança para a beira do rio e escreve na areia todas as famílias silábicas para facilitar o aprendizado
das crianças. Depois quando a lua vai sentando antes de escurecer ele volta para o fundo do rio e se transforma
novamente em boto. No dia seguinte as crianças já amanhecem com vontade de ir para escola, entusiasmadas
pra aprender a ler e escrever com muita facilidade! Para comemorar a vitória das crianças estudiosas é
realizada uma grande festa geralmente ele aparece no mês de agosto que é comemorado o mês do estudante!

Autor: Joaquim dos Santos Marques
Nova versão da Lenda do Boto
Urucará / Amazonas.
Apresentação dos alunos do 2° Ano do Ensino Fundamental. Escola Municipal Reunidos Tio Pedro!
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(sambaqui)
além dos caminhos, o horizonte
o céu e o inferno ali defrontes
cartas de amor, sedução
jogos do poder, prevaricação
e nós aqui purgando o caos
curtindo a dor, etc e Tao
a nossa alegria desafia
trocamos a noite pelo dia
prosa tacanha por poesia
a letra ganha melodia
nem todo muito é demais
o beijo tem sabor de veneno
na carne o desejo
salpicado de sereno
a vida tá mais ou menos
e o amor? bem, o amor
tá com sabor de quero mais...

(José Carlos de Souza)
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[ANITTA, no TOPO do Mundo, PARABÉNS!!!]
Menina,
(determinada)
Fez da Arte
Caminho...
Cantando
E dançando
Com “Envolver”
Ao TOPO
Chegou!
O MUNDO
Vê,
Ouve,
E, aplaude
Anitta
Em “Envolver”
Anitta,
É notícia
Nacional
E Internacional
“Envolver”, tá bombando!
No Brasil...
Ou... o Brasil... aos olhos do mundo:
O qu’está em alta e o qu’está em baixa?
Em quem resplandece a glória e em onde s’encontra a vergonha?
Quem é digno de aplausos e para quem são as merecidas vaias?
De quem são os louros [do momento] e para quem viraremos as costas?
E o esplendor de quem dele é digno, eis que seguem os olhos
...e os louvores por parte d’outros
Contrário dos que só causam vergonha e que, por isso,
... recebem a reprovação por parte de tantos
E eis como [agora] é o Brasil... aos olhos do mundo:
Sua política, e, sobretudo, os políticos... lá em baixo
(da corrupção a estar... lá em cima, e a confiança dos brasileiros
... [nos políticos] a estar... lá em baixo)
A Seleção Brasileira (de futebol)... no meio
(porém, querendo chegar... lá em cima)
E a Poderosa Anitta a estar... on top of the world
(no topo do mundo)
Viva a Anitta!
[Que venham
Prêmios e Premiações!
PARABÉNS, Anitta!!!
Juli Lima e Cássio Palhares (inDuo)
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[Meu nome é AMOR!]
[Me chamo AMOR
Também sou chamada com muitos outros nomes...
Meus traços podem ser vistos, em quase todas as faces do Mundo...
[Sou feita do sopro Divino
O DNA do Criador
Está em mim
[Meu nome é AMOR, sou AMOR
E tudo que existe, no Universo, visível ou não
Carrega uma partícula de mim, nada existe sem amor...
Há almas que já me identificam
Outras’inda me desconhecem
Ou até negam
a minha
Existência...
Outras
A mim
Renegam...
[Não as culpem
São produtos da ignorância...
E quando a Luz da Sabedoria se fizer nelas...
Nelas me identificarão...
Sou Amor
E nelas
Estou...
[Ah,
O Tempo...
Instrumento burilador...
Dá de si para tudo
E todos...
[Não discrimina
Não privilegia
Não julga
Não condena...
Respeita
O Livre-arbítrio
E a essência
De tudo
Que
Existe...
[Tudo
Tem
Seu
Tempo!
[Os Seres Humanos
Convivem com o tempo...
E não sabem lidar...
Co’ele...
Tipicamente
Humano...
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[Pois é,
Há evidências
Pelo mundo a fora
Da “sua influência”
em escolhas feitas
Por almas que não
Se identificam
Comigo...
Mas,
É uma questão de tempo...
[Cairão em si...
Despertarão
No seu tempo...
Almas
Pródigas
Renascerão
Para amar!
[Há tantos
Equívocos...
[Vive-se
A Era da Fake News...
do Tik Tok
dos memes...
[Mas, Creia!
“A Verdade os iluminará”
[“Ódio”
Todos eles...
Te compreenderão
E entenderão que estou neles...
Chamo-me AMOR...
Não! Não sou
Uma filha
Sua...
Sou AMOR!
[Veja-me!
Sinta-me!
Sou AMOR!
[E, em ti
Também
ESTOU...
Sou AMOR!
[Meu nome é AMOR!!!

Juli Lima
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AINDA HAVERÁ ECOS DA REVOLUÇÃO FRANCESA?
“’Liberdade, igualdade, fraternidade’ – eles se esqueceram
de obrigações e deveres, eu acho.
E então, é claro, a fraternidade desapareceu por muito tempo”
(Margaret Thatcher)

Em que canto deste mundo s’encontram [juntas] as palavras do lema
... da Revolução Francesa:
“Liberdade,... Igualdade... Fraternidade”?
Em lugar nenhum...
E o que elas seriam... hoje (ou nos tempos d’outrora)?
Temos medo do final dos tempos (ou do fim do mundo)
Não como a não querer dar para ele um eterno adeus
Mas como a não desejar que não mude, pois, este próprio mundo!...
Liberdade...
Seria uma bênção ou, sei lá!... uma maldição?
Oh! liberdade...
Uma prova de amor, decerto, de Deus (para nós, então)
Ao que não nos fez... autônomos (é fato)
Ah! Mas quantos até já a “comercializaram”...!?
Ao que vendidas eram as chamadas “cartas de alforria”
E por acaso a liberdade pode ser “comprada” ou “vendida”?
E quanto vale a sua?
Ou melhor, quanto vale a sua dignidade? Já se perguntou?
Ou acreditas que sejas mesmo livre?
Ser livre... neste mundo?
Uma piada, não?
Igualdade...
Um sonho... ou uma quimera... neste tempo?
Sobretudo, par’aqueles que não suportam viver mais “discriminados”
Contudo, querer ser igual quase ninguém quer (para não dizer... ninguém)
E se n’algum lugar proposto foi - a ideia da igualdade, eis que se tentou à força
Ultrajando, desta forma, a nossa humana dignidade
Do projeto comunista que não deu certo, eis aqui outra verdade
Fraternidade...
Uma utopia a que seria?
Um sonho de Deus, sei lá?
Liberdade...e... igualdade
Poderiam existir juntas e, assim, saborearmos aqui a “fraternidade”?
E não é que no plano político eis em guerra a liberdade contra a igualdade?
E por quê?
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Simplesmente por vigorar no tempo nossa então enferma mentalidade
Oh! Por que a fraternidade parece que deu o fora deste mundo?
Vede, ó celestiais anjos quão enorme felicidade a que gozais...
(por estarem separados de nós!)
Todavia, o Filho de Deus preferiu viver, sim, conosco
Immanu’El... Emmanuel... Emanuel... Deus Conosco
Um dia o teu Reino se fará... e estará [para sempre] na terra...
Amém...

“Mesmo que vivas um século, nunca deixes de aprender”
(Anônimo)
Kim Akemi Hinata
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SEMEIE A PAZ POR ONDE PASSAR

Comece o dia
com a alma renovada.
Você é uma pessoa iluminada,
Deixe as mágoas para trás.

Perdoe sempre e mais
Desfrute da alegria e,
do contentamento.
Eleve o seu pensamento!

Siga distribuindo amor
Confie no Nosso Senhor.
Ajude o seu irmão,
Estendendo-lhe a mão.

Cuide da natureza,
observe ao seu redor
veja quanta beleza,
Existe algo melhor?

Respeite as pessoas idosas,
São tão carinhosas!
Dê um sorriso sem compromisso,
Vai te fazer bem, saiba disso.

Ajude o adolescente e a criança,
ofereça-lhes esperança.
Dedique-se ao seu trabalho,
ele é necessário
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Cuide dos seus pais,
eles te amam demais.
Seja atencioso com seu vizinho,
que não te deixa sozinho.

Trate bem os seus amigos,
são tão queridos!
Cuidado com sua saúde,
tome uma atitude.

Semeie a paz por onde passar.
Viva somente para amar
Agradeça a Deus o Seu amor
Ele é o seu Criador.

(Lucas Louis Grauthier)
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A Boa Nova
As Virtudes dos Céus, imenso exército, são os Espíritos do Senhor.
Na superfície da Terra, se espalharam a serviço do Amor.
Clareando. O que somos? De onde viemos. Para onde vamos? Qual a razão da dor?
Nasce na França o Professor Hippolyte Léon Denizard Rivail. Allan Kardec.
O que é a vida? Como resolver problemas aparentemente sem solução?
Codifica o Espiritismo, quando o materialismo apontava noutra direção.
Com Jesus, modelo e guia, uma Porta Espiritual se abre. (*)
Com “O Livro dos Espíritos”, Kardec se revela o mensageiro portando a Chave.

Luiz Carlos Formiga

REVISTA BARBANTE - 89

Cor de Uva
   
A saudade traz você

Nos meus sonhos desencontrados,
A taça de vinho me lembra sua boca
Lábios cor de uva - seu batom preferido

Espreito a hora, espreito a porta, espreito a lua,

Te espero...

O vinho atordoa,
A rua se oferece nua...

É madrugada

E você não veio...
  
                                                        (Amo-te)

   
Marcus Vinícius Andrade
03/10/2021
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Eu...
Minha vida certamente começou com aquela sementinha que se chama “AMOR ”, foi quando germinou e
nasceu CLEUZA, uma criança esperança!!!
Quando criança, aprendi que amar é bom e traz felicidade.
Quando jovem a vida me sorria vestida com as cores do arco íris a colorir meus dias de felicidade!
Foi quando me vi mulher e sonhei em ser feliz ao encontrar o meu amor, tudo era festa, felicidade e só sorriso!
Quando acordei já era adulta, por traz desta mulher sonhadora, ainda existia uma frágil criança inocente que
nunca iria crescer por medo de chorar por se arrepender de ter amado e confiado num falso amor!
E assim fiquei: me escondendo como o sol ao cair da tarde.
Como a lua que não aparece nas noites de tempestades, por medo das trovoadas de amor.
Só não me arrependi de ter germinado duas sementinhas que são os grandes amores verdadeiros da minha
vida...MEUS FILHOS!!!

Maripenna
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Silêncio das tardes de outono...

De repente é outono...
Nas horas paradas do tempo, perdida entre o balançar do vento que vem do mar,
e aquele tom laranja e avermelhado que apaixona, tento dissipar a inquietude ouvindo o silêncio melancólico
do cair da tarde...

La fora, as árvores despem-se das folhas
Cá dentro, dispo-me de mim...
Chorando o que tenho que chorar...
Sentindo que tenho que sentir...

Que importa o quão triste esteja hoje?
Ainda há o caminho desenhado das folhas que levam rumo à felicidade, novas oportunidades, novo
recomeço...
Ah, e lembrei-me...
Também tem os amanhãs de primavera de sol luzente que faz a gente escolher a vida...

Então...
Peito aberto, esqueço a maquiagem, saio de coração enfeitado,
E... estou linda!

Marisa Costa
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Foto: ©Marise Castro

Fiat Lux...

Assisto à mudança das cores...
O negrume vestindo a luz
que tudo muda
Como mágica,
fantasmas desaparecem
pássaros aquecem o trino
num gorjeio tímido;
ruídos da vida
aquecem motores
A luz já se faz mais intensa!
Na paleta de cores do céu
o azul se mescla ao laranja,
num interlúdio da harmonia
É dia novamente...
O café perfuma o ambiente
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misturando-se às essências
do banho morno

É manhã de sábado...
deliciosamente preguiçoso

Marise Castro
24/04/2021
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O Vermelho Outonal
Quando tu sentires que perdeste algo e que estás cansado
Preparas-te para as mudanças daquilo que não funciona mais
Lembras-te dos suaves sopros dos ventos e dos sóis outonais
Que cautelosos derrubam as folhas velhas e deixam os solos avermelhados.
No entardecer, os últimos raios solares se escondem por detrás das águas
Uma bola de fogo se esvai, adornando longínquos horizontes, tamanha beleza!
Frenéticas aves submergem nas águas e abocanham suas presas
Confundem seus olhares nos reflexos dos galhos quando o sol se apaga.
A natureza decide o tempo certo de agir, nas mágoas e sem tréguas
Árvores despidas e enraizadas no chão que perseveram antagônicas
Sobrevivem em todas as estações debaixo do mesmo céu e anônimas
Agasalham seus corações feridos das intempéries e se refazem exíguas.
Das podas inoportunas que derramam lágrimas e cobrem-se com os véus
Os ventos levam longe as folhas mortas, protegem o solo com as já caídas
Amarelam o enegrecido chão, preparando-o e agraciando-o para novas vidas
Renovação em cada ciclo, estações silenciosas e necessárias debaixo do céu.

Texto: Miriam carmignan
Soneto
Imagem: Christie Aurélio (autorizada)
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O POETA.

A construção de palavras, começa pela vivência,
Dela, subtrai-se as as coisas vividas,
Sem jamais se esquecer das nossas essências
É nem das nossas Estradas percorridas.

Constrói-se palácios, num deserto de incertezas,
Mas nunca se abdica das nossas naturezas,
E tudo aquilo que está no coração,
Sobrevive mesmo sendo fruto da imaginação...

Sorrir num deserto, nadar sem ondas ou correntezas,
Saber o tom exato e certo,
São coisas que conseguimos com destrezas.

Ah, alma e poesia,
Serás única e uma só voz,
Aí está, nas letras a magia,
Um mundo que inunda em nós...

Rio, 27/03/2022

Natomarkes

REVISTA BARBANTE - 96

“Deixo minha cabeça voar pois tenho meu
Coração no lugar certo”

A DUALIDADE DA MENTE E DA ALMA
A minha cabeça enxerga a razão
Mas minha alma é tão sentimental
Nela está a mais romântica inspiração
Na cabeça está minha energia mental
Na alma sonhos lindos de felicidade
Minha vida não gira somente no metal
Vejo sim, outras lindas possibilidades
Sonhos, pensamentos voando em geral
Na minha cabeça tão cheia de manias
As vezes ouço o que a alma está dizendo
Busco alento nos versos de poesias
É assim que dualmente vou vivendo
Pois a vida é mesmo intensa, paradoxal
Vou meus medos e monstros vencendo
O que vale é buscar o meu arrebol
Assim na vida, mente e alma vou tecendo
Deixo meus pensamentos loucos voarem
Há coisas que só eu posso compreender
Mas consigo deixar as regras ficarem
Muita coisa não dá para o outro entender
Meus sonhos loucos de amor e saudades
Lembranças que no tempo vão se perder
A alma sedenta buscando a felicidade
Deixo na alma as flores de amor crescer
Norma AP.Silveira de Moraes  
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O POUSO DO POETA NA LUA
(Uma homenagem do Tex à astrofísica brasileira Raissa de Lourdes Freitas Estrela, de João Pessoa
-  pesquisadora da Nasa)
.....................
Aqui ainda não há rua, pois tudo está em começo...
E não há, em parte alguma, São Jorge ferindo o dragão.
Mas aqui chega a prece da vovó que tem em mãos o terço...
Mexendo as contas, uma a uma, rogando a este neto a proteção.

Visualizo a Terra, de dentro do meu traje de astronauta,
Lembrando-me de lá, da chuva em fúria, do frio que traz a geada.
Aqui na Lua, entre crateras, também vejo sinais de uma sinfonia em pauta,
Lembrando “Mãos” que teceram tudo, como a arte da vovó em BARBANTE trançada.

O sonhador tem que sonhar.
E ao que migra cabe cumprir a jornada.
O soldado é desafiado a ir à guerra, para lutar.
O cosmonauta irá fazer entre as estrelas a sua estrada.

Câmbio... Terra... sonhe comigo.
Câmbio... da Lua... desligo.
...........
- Tex Rocketann, direto da Terra -
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Trecho do Soneto Entregar da amiga e poetisa Martha Maria

MOTE

Entregar
(Martha Maria)

Eu bem sei que da sua vida
Procuras a tua metade que
Pela tua vida passa e deixa
Ela afastar do melhor beijo

GLOSA

Ápice

Eu bem sei que da sua vida
nada tenho, só seu carinho
e sua atenção guardada
no casulo de suas emoções.

O sol alucinado penetra a alma e
procuras a tua metade que
esta perdido na força do teu passado,
na tua equação presente, na tua existência.

A vivência bailada no sonho,
no traço rasgado do passado,
pela tua vida passa e deixa
no centro de tudo a vontade de desabafar.
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É preciso registrar nos momentos,
a ternura que o calor da emoção traz,
o ápice delicado que faz
ela afastar do melhor beijo.

Walter Cintra de Souza Lima
(TCintra)
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Viagem no tempo
Os pensamentos que viajam
Do humilde Poeta pensador
Trazem as lembranças boas
De um misto de dor e amor
O passeio das letras atoas
Pousam no coração sonhador
Agora me entrego ao destino
Só tenho vontade de chorar
Uma realidade me entorpece
O virtual fica sem acreditar
Hoje tudo comigo acontece
Só sei que um dia vou voltar
Emídio José Alves de Santana
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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 Dalison dos Santos
Galvão Freire, 17 anos, idade intelectual de 12 anos, morador da cidade de Caicó, Rio Grande
do Norte, jovem com TEA (Transtorno do Espectro Autista). Agradecemos à Dalison dos
Santos e a sua mamãe por nos proporcionarem esta alegria.
Também recebemos colaborações dos alunos do Colégio Leonardo da Vinci – Ribeira do
Pombal/BA, da professora Maria da Conceição Santos, mestranda em Estudos culturais e
literários pela Universidade Federal de Sergipe – UFS.
A nossa Barbantinha está recheada de ilustrações das crianças da Escola Arte e Aconchego
da cidade de Caicó no Rio Grande do Norte que trabalha e dedica amor e cuidado às crianças
especiais dessa cidade, sendo a maioria das ilustrações aqui publicadas de crianças com TEA
(Transtorno do Espectro Autista).
Venham, meninos e meninas brincarem de ser barbantes junto conosco!
Um abraço,
As editoras.
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Ilustrações de Dalison dos Santos Galvão
Freire, 17 anos, idade intelectual de 12 anos
Caicó-RN - Escola Arte e Aconchego
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Ilustração 1
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Ilustração 2
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Ilustração 3
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Ilustração 4
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Ilustração 5
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Ilustrações de Eduardo (Dudu), 08 anos
Caicó-RN - Escola Arte e Aconchego
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Ilustração 1
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Ilustração 2
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AS TEMÁTICAS TRAZIDAS POR CLARICE LISPECTOR EM A IMITAÇÃO DA ROSA
Amanda Bastos Santos1
Maria da Conceição Santos 2

RESUMO: Este texto visa elaborar uma análise acerca das temáticas trazidas por Clarice Lispector e seu conto
A Imitação da Rosa, presente na coleção Laços de Família, lançada em 1960. As observações aqui tecidas
buscam debruçar-se sobre os modos clariceanos de representação e tradução da realidade, sendo divididas em
tópicos a fim de facilitar a compreensão do leitor. Em termos de metodologia, o texto aqui produzido versou de
uma pesquisa bibliográfica na qual buscou-se teóricos e estudos já produzidos que respaldassem as reflexões
no momento produzidas.

Palavras-chave: condição feminina, existência, peformance social, consciência

Introdução
A escrita clarieceana é essencialmente marcada pelo olhar introspectivo e pelas reflexões de cunho
filósofico-existencialista, as quais encontram-se atravessadas pelo sutil, porém efetivo confronto aos dogmas
e conjuturas sociais. Configurando, assim, uma obra que atinge o leitor em sua subjetividade e em sua visão
de mundo de forma que nenhum outro escritor ou escritora jamais o fizera.
É neste viés que este artigo busca destrinchar os aspectos tratados por Lispectorem A Imitação da
Rosa, conto que ilustra exemplarmente as temáticas preferidas da autora: o ser feminino, o tempo psicológico
e o conflito interno; estando presente os elementos de escrita epifania e fluxo de consciência.
A condição feminina
A protagonista do conto Laura é apresentada, assim como muitas outras personagens de Lispector,
como mais um fruto de sua classe, um exemplar nada notável da camada média carioca. Este aspecto passa,
invariavelmente, pela conformidade para com a peformance de gênero, a qual, em A Imitação da Rosa,
relaciona-se explicitamente com a supressão da própria identidade. Laura é uma personagem que busca o
apagamento, a anulação, para poder desempenhar bem o papel social da mulher casada (SILVA, 2017).
O apontamento realizado por Silva evidencia-se em trechos como: “[...] ela olhando como uma esposa
pela janela [...]” e “Ela, que nunca abicionara senão ser a mulher de um homem [...]”. Além disto, a divisão
de funções e afinidades com base no sexo também é ressaltada: “A paz de um homem era, esquecido de sua
1
Estudante da 3ª série do Ensino Médio do Colégio Leonardo da Vinci – Ribeira do Pombal/BA - Email: amandabastos0110@gmail.com
2
Professora de Língua Portuguesa – Mestranda em Estudos culturais e literários pela Universidade
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mulher, conversar com outro homem sobre o que saia nos jornais[...]”. Contudo, a vivência feminina de Laura
é também atravessada pelo seu impedimento biológico de gerar filhos (apontada no conto como sendo oriundo
de insuficiência ovariana); ocasionando uma espécie de incompletude frente ao padrão de mulher que ela
almejava, “[...] a falta dos filhos que ela nunca tivera.”. Consoantemente, a condição de esposa modelo mostrase, ainda, ameaçada pelo adoecimento psíquico da protagonista no passado. Mas que adoecimento seria este?

Sociedade e distúrbios mentais

O enredo de A Imitação da Rosa passa-se posteriormente ao que se entende ser a recente chegada de
Laura à sua casa após o periódo que passou internada em um hospital psiquiátrico. A situação motivadora desta
ocorrência é desconhecida, visto que em momento algum vem a ser esclarecida, sendo apenas constantemente
retomada por menções impregnadas de vaguidão e estranhamento. O acontecimento em questão é tratado como
uma ruptura para com a tranquila e estabilizada vida de Laura e seu marido, algo que aparta a personagem da
“normalidade”, e como um infortúnio ou fraqueza, a ser escondido e esquecido.
Como posto por alguns autores, como Coqueiro e Segato, esta “anormalidade” nada mais seria do que a
quebra para com as normas sociais que regem os corpos na Era Moderna, principalmente os corpos femininos.
Qualquer um que distoe dos padrões e ideais impostos é taxado “louco”, em um mecanismo de controle muito
bem dissecado pela teoria focaultiana. Com isto, a protagonista move esforços a fim de manter a postura de
“estar bem”, mas ela ainda está em um estado psicológico de desorganização (COQUEIRO; SEGATO, 2012).
Este estado impacta diretamente no plano da narrativa, levando a uma construção de percepções e a um fluxo
de pensamento não lineares.

Percepções e sensações intra e interpessoais

Clarice é capaz de transformar em valores as palavras nas quais muitos não veem mais do que sons ou
sinais (CANDIDO apud. COQUEIRO; SEGATO, 2012). A autora, ao longo de sua carreira, apropriou-se de
impressões e pensamentos que temos cotidianamente, porém banalizamos, retira-os do subconsciente, e elevaos a motor da trama, gerando novos níveis de identificação leitor-obra.
Laura encontra-se em constante conflito interno, fazendo a manutenção deste estado através de infidávei
monólogos que expõem sua ansiedade, intimidação, e ncessidade de manter-se ocupada, tendo o cansaço
como prova de seu esforço e, analogamente, uma recompensa. Diversas passagens revelam a obsessão com
detalhes e detalhes e afazeres, a exemplo de “ Oh, como era bom ver tudo limpo pelas suas próprias mãos
destras”; a própria expressão “mãos destras” opera como sinalizador para a ordem, o asseio e o metodismo.
Outro foco de drama na narrativa centra-se no posicionamento de Laura frente a sua amiga Carlota,
uma relação que mostra-se assimétrica e ressalta a necessidade de aprovação social por parte da protagonista.
Laura nutre uma admiração fascinada e ao mesmo tempo hesitosa em torno da amiga, a qual é posta, dentro
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desta dinâmica, em um suposto lugar de superioridade. Em determinado momento, a personagem prinicipal
busca romper para com estes papeis, redefinindo para o mundo exterior uma “[...] Laura que não era inteligente
nem boa, mas que também tinha seus sentimentos secretos”; suscitando o desejo de subverter a ideia que os
outros possuem do eu. A partir desta decisão, ela decide-se por dar as rosas a Carlota, alimentando a epifaniaclímax do conto.

A imitação da rosa e seus contornos metafóricos

Ao olhar as rosas que comprara na feira, Laura imerge na epifania e clímax narrativo do conto,
representando a pertubação de um suposto equilíbrio sob o qual ela vivia. Laura é absorvida por uma completa
metamorfose de julgamentos e sensações em torno da rosa. Segundo COQUEIRO E SEGATO, 2012: “Por meio
das rosas, ela desperta, mesmo contra sua vontade, e as sensações inundam
seu
mundo, levando-a a mergulhar em crise, questionando sua existência. Laura sente os seus sentimentos
fugirem ao seu controle, causando-lhe prazer, medo e culpa.” Ainda de acordo com estas autoras: “as rosas
incomodam e pertubam, pois significam a perfeição, mas, ao mesmo tempo, a desorganização da naturea,
sem molde e sem regras” (COQUEIRO; SEGATO, 2012). Em conclusão, “imitar a rosa seria o contrário de
imitar a Cristo”. Em consequência, Laura emerge de seu trase diferente de quando entrou, voltando para o seu
cotidiano modificada, não em tom revolucionário ou apoteótico, mas sim de maneira subjetiva e sublime, mas
não por isto menos significativa.
Considerações finais
Portanto, percebe-se, apesar da segmentação das análises, que todas estas instâncias são concebidas
através de um denso drama introspectivo, conectando-se e intercesionando- se em um delicado, complexo e
verossimíl arranjo, tão característico da vasta obra de Lispector.
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Resenhando com Clarice: algumas considerações sobre o conto A procura de uma dignidade
Maria Hellen Oliveira Gama1
Maria da Conceição Santos2

De acordo com Jean Paul Sartre, “O importante não é o que fazemos de nós, mas o que nós fazemos
daquilo que fazem de nós.”, isso significa dizer que, na perspectiva do existencialismo, a existência humana
precede a essência. Ao trazer esse princípio, Sartre tem como intuito mostrar que a essência humana é
constituída pelas escolhas de cada indivíduo, sendo assim, o que torna cada indivíduo único é a sua essência,
que é consequente de suas escolhas e ações e, porque não dizer, reflexo do meio no qual vive.
Partindo desse ponto de vista, pode-se ressaltar que a essência de um indivíduo faz parte da sua
dignidade. Sendo assim, é possível citar que todo e qualquer ser humano já refletiu sobre os seus valores e sobre
si, gerando questionamentos como: “o que é ser humano?”. Tais reflexões geram uma série de pensamentos
conflituosos a respeito da identidade humana. De acordo com o site Brasil Escola, «A fórmula «ser livre»
não significa «obter o que se quer», e sim «determinar-se a escolher». Nesse sentido, uma vez livres, somos
responsáveis por nossas ações, consequentemente, somos livres para pensar e conceber nossos próprios
paradigmas, não sendo então aquilo que fizeram de nós e sim nos criando e (re) a partir do que fizeram de nós.
Somos o que escolhemos ser
Diante do que foi mencionado, é possível discorrer como os pensamentos fazem parte da vida de todo
ser humano e é essencial para o desenvolvimento intelectual e emocional, no entanto, pensamentos podem ser
torturantes e confusos a depender da maneira como são refletidos. A fim de ilustrar esse ideia, podemos citar
a série “Lucifer” na qual se discute na narrativa diversas questões a respeito dos seres humanos e uma delas
é que não é o diabo quem causa mal ao mundo ou a sociedade, mas as próprias pessoas. Portanto, segundo a
série, o que o diabo apenas faz é punir as pessoas, sendo uma das formas de punição os pensamentos, já que
o personagem Lúcifer tem o poder de descobrir o maior desejo das pessoas e, a partir disso, pode torturá-las,
fazendo-as escravas de seus pensamentos ruins ou fazendo-as se culpar por determinados comportamentos.
Isso posto, podemos estabelecer uma interface da série citada ao conto A procura de uma dignidade,
de Clarice Lispector. Como sabemos, Clarice foi um importante nome na literatura brasileira do século XX,
podendo ser considerada uma escritora intimista e psicológica, embora suas obras tragam diversos aspectos
como os filosóficos, existenciais e sociais, este último aspecto foi questionado muitas vezes pela crítica da
época, pois dizia-se que Clarice não sabia escrever narrativas politizadas, apenas intimistas. Entretanto, em A
Hora da Estrela, seu último romance em vida, a escritora não somente discutiu sobre questões que envolviam
“as escritas de si”, como também criticou a condição do nordestino e os preconceitos por este sofridos. Não
falaremos sobre esse romance, tendo em vista que não é objeto de interesse deste texto, a sua menção foi
apenas ilustrativa.
Em seu conto A procura de uma dignidade, a escritora discorre sobre uma senhora conhecida como
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Sra. Jorge B. Xavier que se perde em uma onda de pensamentos conflituosos a respeito da sua dignidade. A
princípio, o conto aborda a situação de uma senhora que parece estar perdida no estádio do Maracanã, diante
desta condição, Sra. Xavier se sentia confusa, ou sem saídas, não conseguia lembrar muito bem como chegou
naquele lugar ou mesmo o que fazia lá, sentia-se em um labirinto. Em um determinado momento, apesar de
estar diante de uma situação estranha, Sra. Xavier achou um pouco normal, pois, nos pensamentos dela, era
normal que acontecesse coisas desse feitio em sua vida.
Algum tempo depois, Sra. Xavier conseguiu lembrar-se que na verdade não deveria estar no estádio do
Maracanã, mas perto para encontrar com uma amiga. Quando conseguiu sair do “Maracanã” e encontrou sua
amiga, quis ir embora, estava a receber uma carona, mas o chofer iria demorar, então resolveu chamar um táxi,
no entanto, este parecia estar dando voltas em círculos e sempre passava pelo mesmo local, Sra. Xavier entrou
em outros táxi e finalmente chegou em sua casa, ao chegar, decidiu procurar uma letra de câmbio perdida,
procurou bastante, quando desistiu, abriu a gaveta e lá estava a letra de câmbio perdida.
Ao final daquele dia, a senhora sentou-se na cama e começou a chorar pelo cansaço, começou a pensar
que para ela já era tarde demais para ter um destino. Levantou-se e foi lavar as mãos, ao se deparar com o
espelho pensou diversas coisas sobre sua aparência, pensou romanticamente em Roberto Carlos e em como
estava velha, chegou a pensar que Sra. Xavier não era ninguém e após tantas reflexões, “interrompeu sua vida
com uma mudez estraçalhante: Tem! Que! Haver! Uma! Porta! De saííííííída!”.
De acordo com os fatos mencionados acima, pode-se dizer que o conto apresenta o labirinto de uma
senhora a procura de sua dignidade, do seu valor, esteve em corredores longos e muitas janelas, lugares sem
saídas, círculos, parecia que nunca tinha respostas, esta situação tratava-se dos conflitos internos de Sra.
Xavier com ela mesma, fazendo com que se perdesse em seus pensamentos sobre o que ela tanto procurava,
o que ela queria, que resposta ela pretendia encontrar. Na verdade ela buscava por uma identidade, por uma
identificação que nunca vinha. Procurava por uma explicação de seu estar no mundo.
O clímax do conto ocorre quando a personagem, observando no espelho da sua casa, percebeu o
quanto o tempo passou e como sua aparência física estava debilitada e por dentro era apenas como gengiva,
mas espiritualmente ainda tinha algum valor, embora ela considerasse que não era ninguém. Sob esse viés,
é fato que a Sra. Xavier foi torturada por seus pensamentos enquanto tentava se encontrar, se conhecer e
entender sobre sua dignidade, parecia estar perdida em meio a tantas reflexões sem respostas, era realmente
desesperador, mas com o passar do tempo, parecia que algumas coisas iam se encaixando como um quebracabeça e, aparentemente, quando parecia fazer sentido para a personagem faleceu, pois, seu objetivo de vida
havia se cumprido: descobriu seu lugar no mundo.
Este conto de Clarice Lispector é uma de suas obras mais impactantes por trazer a público uma condição
humana tão importante que é a dignidade, fazendo com que os leitores tenham um profundo entendimento
sobre si e sobre os demais, sobre as imperfeições e valores da humanidade. Pode-se afirmar então que Clarice
foi notavelmente marcante para a literatura brasileira, pois apresentou as pessoas questões necessárias para
o entendimento sobre o indivíduo como ser racional e sentimental, trazendo à tona a sensibilidade, desejos e
pensamentos, aspectos intimistas estes até então poucos explorados na literatura.
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O farsante de sentimentos
Adriellen Santana da Gama1
Maria da Conceição Santos2

Numa manhã de quinta, as nuvens obrigavam o sol a esconder-se, o que causava uma desavença astral e
tornava aquela manhã de inverno fria e um pouco sombria na cidade de Banzaê. Apesar da pandemia, a feira
local já havia retornado, porém com todas as precauções. Com máscara à boca e álcool em gel na bolsa, eu
e minha mãe estávamos a caminho da pequena exposição de frutas e verduras, o qual não se localiza tão
próximo a rua em que resido.
A feira é estabelecida ao centro da cidade, rodeado por comércios e lojas de diversos setores, próximo a meu
colégio, o qual tenho lembranças boas do período presencial e a saudades a mil! A poucos metros de distância
encontra-se um de nossos pontos turísticos, o Santo Cruzeiro, uma mistura dos aspectos ambientais e da
religiosidade da região, resultando numa riqueza natural e com uma bela vista de todo o município, de uma
ponta a outra.
Chegando a feira havia umas poucas barracas e uma pequena parte da população, mas todos mascarados.
Conheço quase todos daqui, porém a proteção ao nariz e boca deixam as pessoas irreconhecíveis, como se
tivessem se tornado outros indivíduos. Aproximava-me das tendas e sentia o cheiro exalante dos temperos, via
como estavam frescas e bonitas as frutas e verduras, também ouvia todos a conversar, uns falavam de como
amar,outros diziam gostar de viajar e muitos daqueles de como “enricar”. Esse é o povo banzaense, um povo
conversador,acolhedor, divertido, porém alguns metido.
Após ter andado metade da feira, entrei numa das últimas barracas, para comprar minhas goiabas. Encontrei
nesta um homem, que apesar da máscara o reconheci, era alto, tinha uns 40 anos e dialogava com uma senhora.
Observando sua conversa, a senhora perguntava:
-Sua mãe está melhor?
- Você sabe como é esse povo velho, teimoso, desobediente, chato e que não entende as coisas do mundo, ela
está doente e não têm repouso, vou fazer o quê? respondeu com hipocrisia o homem.
A senhora ficou com o olhar indignado, mas continuou a conversar com o irresignado. Fiquei surpresa e
revoltada, pois conhecia sua mãe, gente boa e dócil, sempre elogiavam-o em tudo que fazia, dizendo sinceras
palavras sobre ele.
Em casa, ao sentar no sofá, continuei a pensar, sobre a senhora vítima do acontecimento que convive com
seu filho desde de quando era criança e não conseguia enxergar quem ele era de verdade,pois o farsante,
1
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provavelmente, forjava ter sentimentos como carinho e empatia com a sua mãe. Como diz o ditado popular,
por trás das costas metia a língua nela, demonstrando emoções com distinções.
Continuei a analisar e refletir que se a máscara deixa-nos diferentes as nossas verdadeiras aparências, ela
pode servir, além de proteger, para um disfarce às palavras, ações e pensamentos, podendo manipular ser
um indivíduo para uma pessoa-como o homem era na frente de sua mãe e ser outro totalmente diferente para
outras pessoas-e como ele era por trás dela.
Logo, como conseguimos encontrar a verdadeira máscara? A resposta é simples, se analisarmos de forma crítica
suas ações, diálogos, objetivos e suas observações de mundo. O exemplo de agir deste homem, ajudou-me a
ver as pessoas de outra forma,a move-se a mudanças para perceber que estamos em constantes modificações
e a sociedade em piores e melhores concepções.
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Você foi e eu fiquei ...

Mariana Ribeiro Silva 1
Maria da Conceição Santos2

Te perder foi como perder a mim mesma que não tenha tido tempo com você
Mesmo que tenha pouco te visto, você ficou comigo por mais de 200 dias
Você esteve aqui, por tanto tempo, mas ao mesmo tempo, nada. e agora, se foi. por completo
Sem nada para mim, nada restou, apenas meus pensamentos sobre você, em como tudo seria, se você não
tivesse ido embora.

Estava tão ansiosa para te conhecer, era só o que pensava, por meses e meses a fio
Mesmo que mal tenha te visto, mesmo que não tenha te ouvido, você esteve aqui, para me ensinar algo, em
apenas segundos
Talvez tenha sido essa sua missão: fazer meu mundo colorido por tanto tempo e depois me deixar, neste
vazio, nesta escuridão. e, realmente, se era isso, você completou o seu dever, meu arco-íris.

Queria tanto ver seus olhos, e ver eles olhando pra mim, mas você teve pressa e logo os fechou, antes que eu
tivesse a chance. Será que eram os meus?
Você se foi e deixou tantas perguntas, tantas questões abertas em mim, que ainda não se fecharam e não sei
se algum dia irão.
Meu conforto, ou melhor, o que achei que era meu conforto, foi o mar, aquela água gelada, as ondas me
abraçando e me levando embora, para longe, mas, para perto de você.

Epifania, ou quase isso, ou bem longe disso, até alguém me tirar de lá, me trazer de volta, para perto do resto
e do mundo, mas, para longe de você.
Mas agora que você se foi, o que me conforta é que está no lugar calmo que todos, inconscientemente,
queremos ir, e que algum dia, hei de te ver, e finalmente cuidar de você.
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