
                                                                         VOL. X - Nº 46 - 31 DE JULHO DE 2022 
                                                                                                                   ISSN 2238-1414

BARBANTINHA
Caderno especial escrito por crianças
Página 191

revista

10
anos



 

 REVISTA BARBANTE - 1



 

 REVISTA BARBANTE - 2

Palavras aos leitores e às leitoras

A Revista Barbante tem dez anos de muitas histórias e vivências eternizadas que são cheias de 
emoções e gratidão a todos aqueles que passaram pelas suas páginas e deixaram um pouco 
de si nos textos e ilustrações que sempre nos emocionam. Não caminhamos meio mundo, 
mas o mundo todo quer seja imaginário, poético ou real, esta realidade difícil e dolorosa que 
estamos vivendo agora no nosso país. E que possamos colorir o mundo com os nossos escritos.

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

Neste volume, a Barbante conta com as ilustrações da nossa querida fotógrafa Taíssa Viveiros 
que traz a natureza em forma de flores. Agradecemos enormemente ao carinho da professora 
por nos presentear com as suas ilustrações meigas e cheias de afeto que vão do olhar da 
criança imaginária de uma mulher que sabe bem como lidar com esses pequeninos. 

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

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

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

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

As editoras 
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CONCEITOS MULTI-HIPERMIDIÁTICOS PARA OS PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA 
FRENTE AOS DESAFIOS DAS INOVAÇÕES INICIADOS EM 2020.

Alan Silva das Virgens1

RESUMO

Muito têm se falado em Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação – TDIC’s, principalmente por 
conta da suspensão das aulas presenciais no ano de 2020 por conta do novo Corona Vírus. Dito isso, surge a 
necessidade de pesquisas em todas as áreas do saber para auxiliar os professores atuantes e em formação no 
contexto pandêmico, podendo ainda inserir pensamentos futuros na pós-pandemia. Assim sendo, este artigo 
tem como objetivo discutir a fluência multi-hipermidiática do professor de Língua Inglesa no contexto de 
ensino virtual por mediação tecnológica digital a partir do ano de 2020.

Palavras-chave: Ensino. Inglês. Pandemia. TDIC.

Introdução

O ano de 2020 entrará para a história mundial, marcada por lutas de classes, a busca pela sobrevivência 
e o combate à uma enfermidade que desestabilizou a economia, a saúde, a educação, dentre outras áreas que 
são extremamente importantes. Muitas dessas áreas sentiram a necessidade de reinventar e dar continuidade 
às suas atividades que foram paradas com o isolamento social a partir do mês de Março do ano citado. A nova 
era de ensino remoto que enfatizamos está ligada às Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação – 
TDIC’s, fazendo parte assim, da nova perspectiva de ensino no mundo inteiro. As mudanças que ocorreram no 
contexto do ensino e dos recursos que foram acionados no novo formato foram necessárias e forçadas frente 
à pandemia da COVID-19, vírus que se espalhou mundialmente trazendo desespero e desesperança para os 
cidadãos.

Com o isolamento social e a pausa nos processos de educação, o ensino no mundo, particularmente no 
Brasil, sofreu com o atraso no ambiente escolar fazendo com que a tecnologia fosse inserida como uma busca 
à mudança social de emergência. O Ensino Virtual já é comum para o Ensino Superior, assim como alguns 
cursos de idioma, Especializações Lato Sensu dentre outros setores educacionais que já são usuários destes 
recursos. 

Entretanto, a inquietação investigativa desta pesquisa surge no contexto de uma emergência adaptativa 
para que os professores do Ensino Básico, foco do nosso interesse científico, reaprendessem metodologias 
para dispor as suas aulas sem perdas de conteúdos, e de forma em que os alunos permanecessem preocupados 
com o seu aprendizado. Todavia, muitas foram as contribuições para que os alunos continuassem dando 
credibilidade à escola, tendo certeza de que as aulas seriam realocadas, havendo uma mudança de ambiente, e 

1  Graduado em Letras Inglês – ESTÁCIO/FASE. Especialista em Neuroaprendizagem – UNYLEYA. Espe-
cialista em Metodologias Ativas da Educação – FACULDADE ÚNICA. Mestre em Letras – UNIVERSIDA-
DE FEDERAL DE SERGIPE.
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que o ano letivo não seria ‘perdido’. Mas, foi percebido durante este processo, apenas uma mudança repentina, 
e não uma formação do professor, com vistas às mudanças educacionais impostas pelo distanciamento físico 
em decorrência da pandemia da Covid-19.

Anteposto à estas premissas, esta pesquisa se justifica pela necessidade de proporcionar aos futuros 
e atuais professores, devida atenção no que tange à esta modalidade de ensino que cresce a cada dia, 
compreendendo como os profissionais resistiram ao ano de 2020, reinventando e aderindo novas metodologias. 
Ainda é justificável uma vez que os estudos do ensino remoto farão parte da formação continuada dos 
professores a partir de então, fazendo com que o ensino virtual seja muito mais frequente na vida de todos. E 
por isso, consideramos a seguinte questão: Como o professor de língua inglesa da Educação Básica construiu 
fluência multi-hipermidiática para atuar no ensino virtual no ano de 2020?

Bem, sabemos que existem inúmeros questionamentos que podem ser realizados sobre a temática do 
professor de Língua Inglesa, envolvendo sua(s) metodologias(s), sua(s) formação(es), e/ou sua fluência multi-
hipermidiática. Por isso, existe ainda a necessidade de se avaliar as competências linguístico-comunicativas em 
Língua Estrangeira, neste caso o Inglês, dentro deste novo cenário que a Educação básica permeou, garantindo 
assim a efetividade do ensino, que deve estar baseada na eficácia e responsabilidade do aprendizado entre 
ambas as partes, e não apenas em oferecer a continuidade do ensino durante a pandemia.

É preciso entender que nem todo profissional está ou estava preparado para uma tomada de decisão tão 
brusca, como foi necessário tecnologicamente falando. E que, para o professor, substituir a sua dinamicidade 
de contato por uma virtual, pode ser um imenso descompasso. Pois é preciso estudar novas metodologias, 
construir novas habilidades, novas visões e expandir, quase que imediatamente, os seus horizontes aplicados 
à Educação básica presencial. 

Tecnologia, Ensino e Aprendizado de Língua Inglesa

As pesquisas em Educação, tiveram um grande impacto no ano de 2020, por conta da pandemia do 
novo Corona Vírus. Especialistas de todas as dimensões procuraram meios de publicar artigos que pudessem 
esclarecer e auxiliar professores em formação, ou já atuantes, em como evidenciar as suas práticas sem perdas, 
ou em como adaptar-se à esta modalidade virtual.

Ainda não se sabe ao certo tamanha perda em diferentes áreas de pesquisa e atuação, porém, com a 
suspensão das aulas presenciais, modo ao qual os governantes enxergaram como uma tentativa de amenizar 
o contágio pela COVID-19, o processo educacional sofreu mudanças bruscas, buscando como saída o ensino 
remoto emergencial na esperança de dar continuidade ao trabalho dos professores e gestores, que adaptaram 
não apenas as suas rotinas, mas a dinamicidade da aula, a pertinência dos conteúdos e principalmente os 
critérios avaliativos (OLIVEIRA; SILVA; SILVA, 2020).

Outrossim, os autores supracitados afirmam ainda que:

A reflexão sobre essa temática nos leva a entender que muitos são os desafios que a mediação 
tecnológica coloca ao professor, na reorganização de sua prática pedagógica, pois o uso dos aparatos 
tecnológicos, das plataformas, das redes traz implicações às metodologias empregadas. A educação 
retardou o processo de integração das TD às práticas pedagógicas, o que pode se caracterizar como 
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obstáculo à articulação dessas tecnologias às práticas escolares cotidianas (OLIVEIRA; SILVA; SILVA, 
2020, p. 28).

Os autores deixam claro a necessidade de pesquisas aprofundadas sobre a formação continuada de 
professores para uma futura educação digital pós-pandemia, mas, é necessário destacar que a formação 
continuada pode ter sido a causa da não desistência de alguns professores durante o processo, e que, o atraso 
da Educação Básica no Brasil em utilizar as TDIC’s agregadas ao processo de ensino/aprendizado, possam ter 
dificultado este percurso.

Voltando a utilização das TDIC’s, é pertencente também ao campo investigativo do professor de Inglês 
no ensino virtual emergencial, a utilização da tecnologia para proporcionar ao seu aluno um contato com a 
língua alvo, apresentando discussões sobre temas e acontecimentos do mundo real, possibilitando um inter-
câmbio digital. Pereira e Borba (2020) falam que “as novas tecnologias adentraram nesse espaço e têm gerado 
discussões acaloradas sobre sua utilidade em sala de aula, uma vez que a sua presença é inevitável; cabe saber 
como ela pode ser usufruída em favor do propósito pedagógico (PEREIRA; BORBA, 2020, p. 2). É de suma 
importância então, que frente à todas as modalidades as quais a tecnologia pode ser aplicada, que os materiais 
utilizados estejam em sintonia com a(s) metodologia(s) usada(s) nas salas de aula, e que os textos (hipermi-
diáticos) sejam multiculturais.

A questão é que, em locais onde o uso da tecnologia ainda é de difícil acesso, quais ferramentas podem 
ser utilizadas para que professores e alunos em formação tenham contato frequente com a língua Inglesa, pro-
porcionando uma prática pedagógica voltada para o cumprimento das aulas sem perdas no desenvolvimento. 

Autores como Schneider e Franco (2019) nos permitem utilizar o termo Fluência Tecnológica Digital, 
como a descrição das habilidades em usar a tecnologia a favor de um avanço social, neste caso, a educação. 
Assim, podemos então debater sobre a construção do letramento digital que o professor obrigatoriamente 
desenvolveu durante o ano de 2020, até o cumprimento e finalização oficial do ano letivo.

Sabendo que este caminho pode ter sido árduo, e compreendendo que nem todo professor possui um 
bom manuseio da tecnologia, é possível então, que a partir de agora, os cursos de formação de professores 
insiram em sua grade curricular disciplinas voltadas para o ensino virtual, apresentando aos graduandos 
ferramentas e metodologias extra-sala que permitam aos futuros professores abrir uma visão maior para os 
caminhos e direções que a Educação pode tomar. Ou, ainda, despertar no professor atual, a relevância de 
cursos de formação continuada em diferentes áreas do saber.

Já que a Educação vem inserindo aos poucos a tecnologia dentro de suas especificidades, o Século 
XXI apresenta novas demandas educativas sobre a formação, ambientes e práticas. As aplicações tecnológicas 
fizeram e fazem com que professores e alunos repensassem as suas metodologias e suas formas de adquirir e 
firmar o conhecimento. Logo, as categorias de ensinar e aprender foram reconfiguradas trazendo a tecnologia 
e a internet como novas modalidades de ensinar, aprender e pesquisar (SALES; MOREIRA, 2019).

É necessário fazer uma leve distinção por conta das modalidades de ensino vigentes. A Educação 
a Distância (Semipresencial ou Virtual (NONATO; SALES, 2015 Apud NONATO; SALES, 2019)) é uma 
alternativa comum no Brasil para o Ensino Superior e alguns cursos de formação continuada. Porém, esses 
cursos apresentam um currículo e metodologia diferenciados para que possam suprir as necessidades que 
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os cursos, antecipadamente planejados, oferecem. O Sistema de Ensino brasileiro ainda não possui esta 
modalidade para a Educação Básica, então, existem debates ativos acerca do que o futuro nos espera.

Nesse requisito, o cenário do ano de 2020 trouxe o ensino remoto emergencial não como uma das 
categorias da Educação a Distância, mas sim, uma solução rápida criada “para a continuidade das atividades 
de ensino e aprendizagem” (OLIVEIRA; SILVA; SILVA, 2020, p. 34), levando em consideração ainda a 
afinidade e costume que os professores tinham previamente de usar a tecnologia nos contextos de suas aulas, 
criando assim, ambientes de aprendizagem fora dos mundos do livro didático, incentivo a pesquisa e conexões 
extracurriculares.

Dentro desta perspectiva contemporânea, Sales e Moreira (2019) trazem o conceito de Competência 
Digital (CD), pensamento muito similar ao de Fluência Tecnológica Digital (FTD) apresentado por Schneider 
e Franco (2019). Por CD é possível entender que envolve as habilidades em utilizar a tecnologia em prol de 
uma aprendizagem mais absoluta, e como consequência a esta realidade:

(...) os professores são chamados a atender às demandas não pensadas na formação inicial, as quais 
apresentam outra realidade para o seu exercício profissional. Isto exige competências próprias para 
vivência e experiência educativa na contemporaneidade, em ambiências imersas nas tecnologias digitais 
de informação e comunicação, portanto, exigem dos professores repensar e atualizar suas práticas, com 
atos, atitudes e decisões que possibilitem atender às exigências e urgências cotidianas dos diversos 
contextos educacionais na sociedade de modo geral. (SALES; MOREIRA, 2019, p. 28)

A referida fluência digital (FD) é um termo que aos poucos vem ganhando espaço nas pesquisas em 
Educação, principalmente nas pesquisas que objetivam atrair atenção para o uso das TDIC’s como forma de 
avançar em relação ao futuro, permitindo assim que o professor também evolua, exatamente porque:

A fluência digital do professor é uma competência que busca atender a complexidade da prática 
pedagógica no ensino por meio da tecnologia. Esta competência se relaciona, portanto, ao uso das 
potencialidades das tecnologias digitais e do ambiente virtual no planejamento do ensino, criação, 
mediação e avaliação do desempenho e competências dos alunos. (PINHO, 2011, p. 26)

A FD, por ser uma competência, pode ser aprendida, desenvolvida e/ou aprimorada, junto às 
competências metodológicas, pois, como já mencionado, o uso da tecnologia não pode ser aleatório, mas sim, 
planejado de forma a enaltecer a aprendizagem colaborativa, traçando objetivos para as atividades propostas já 
que “a educação por meio da tecnologia deve se adequar de forma eficiente a uma nova concepção de ensino 
e aprendizagem e estar coerente aos novos papéis desempenhados por professor e alunos” (PINHO, 2011, p. 
28). 

Assim como o ensino remoto emergencial foi uma surpresa para os professores, o futuro pode guardar 
outras situações e contextos que exijam estas e outras habilidades. Cabe aos professores então desenvolver 
uma identidade voltada para a resolução rápida de problemas, uso da criatividade e habilidade de adaptação. 
Todavia, esta não deve ser uma preocupação apenas da escola e dos professores. Os pais e os próprios alunos 
têm fundamental importância na construção desta ponte, porque os responsáveis e a sociedade em si devem 
agir em conjunto com a escola para que haja uma proliferação eficiente de suas práticas.

Talvez, o que falte para a Educação brasileira dar um salto em sua referência mundial, é o despertar da 
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sociedade para ações conjuntas, pois, a sociedade está para a escola do mesmo modo que a escola está para a 
sociedade, e, a união, a força de vontade e o encorajamento podem ser a chave para o início de uma mudança 
social, uma vez que:

A falta de ‘espírito comunitário’, cada vez mais marcante nos dias de hoje, contribui para a fragilização 
dos vínculos sociais, assim como para o aumento da violência e a consequente retração na ocupação 
dos espaços públicos, sejam eles a rua, a praça, a escola ou a cidade de modo geral, acabando por 
impossibilitar os sujeitos de estabelecerem vínculos uns com os outros, de se reunirem em torno de uma 
causa ou de um projeto comum. (GIUGLIANI et al., 2020, p. 65)

Os autores mencionados completam ainda que os processos cidadão e democrático levam tempo para 
serem disseminados, e que a participação ativa entre a sociedade e a escola tem a capacidade de acarretar 
ganhos para a educação como um todo. Ora, a escola não é o único ambiente de controle social responsável 
por enfatizar e germinar ações políticas em prol de uma melhoria e ganho de valores. Esta falta de contato 
entre os pais e a escola gera uma grande insuficiência no campo da Educação. (GIUGLIANI et al., 2020)

 Os professores sozinhos não conseguem e nem deveriam assumir uma responsabilidade que deveria 
ser dividida. O processo de educação é muito maior do que o ato de ir à escola, assistir uma aula e trocar 
ideias com os professores; é saber agir democraticamente, ter ciência das limitações e barreiras, posicionar-
se criticamente e exercer a cidadania quando necessário, é versar sobre o certo e o errado perante a Lei, 
garantir ainda o direito do cidadão, destacando, em contrapartida, os deveres a serem cumpridos. A educação 
é multidisciplinar e está envolvida em mais áreas do que podemos imaginar.

Logo, as pesquisas em Educação desenvolvidas durante este enquadramento pandêmico tais como: 
Chudzik (2015), Correia, Fortes e Zilles (2009), Correia e Bonfim (2008), e Nonato e Sales (2019), irão 
mostrar como a sociedade, junto à escola, lutou para a permanência e cumprimento do ano letivo, reconhecendo 
o professor como uma peça chave. Isso não significa dizer que os gestores, coordenadores e afins não 
contribuíram para o sucesso em direção ao futuro, mas é preciso assumir que o profissional professor esteve e 
está na linha frente durante esta corrida, enfatizando a hipótese de que a adaptação das aulas e principalmente 
das avaliações não foram um papel fácil a se pensar, e que despertar a veracidade e responsabilidade dos 
alunos ao responderem as avaliações on-line não deve ser uma preocupação apenas da escola, é preciso, como 
exposto por Giugliani et al. (2020), despertar a união entre os grupos (de estudantes, de professores, e dos pais 
do alunos).

Deve-se lembrar que as tecnologias voltadas à Educação não devem substituir o professor, mas podem 
sim trilhar novos avanços em prol de uma aprendizagem melhorada. O papel do professor junto às TDIC’s é 
importante para que o aluno não se sobrecarregue com informações não relevantes, guiando o aprendizado 
para caminhos futuros, considerando aspectos culturais e éticos, e que permitam uma visualização do mundo 
que vivemos hoje.

É preciso haver uma diferenciação no ensino, e o professor tem o papel de encaminhar o aluno para 
uma imersão no mundo do hipertexto, que convém a utilização de textos com imagens, animações e até 
mesmo vídeos, conectando uma informação a outra de modo não linear (CHUDZIK, 2015). As categorias do 
hipertexto permitem que o professor insira em sua sala de aula, agora muito mais virtual do que antes, textos 
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que possam levar os alunos a viagens sem sair do lugar, uma navegação através da tela dos computadores ou 
smartphones descaracterizando o texto como apenas a disposição de palavras.

Pode-se completar ainda que:

Os elos, que são as ligações mantidas entre um nó e outro no ambiente virtual, podem conter tanto um 
trecho de texto da própria página; um texto em outras páginas localizadas no mesmo computador; um 
texto em outra página localizada em outro computador qualquer, interligado à internet ou qualquer 
outra rede de computadores; além de sons, figuras, fotos, vídeos. (HACK et al. 2013, p. 28)

A categoria hipertexto está ligada ao uso textual computacional, “no qual as informações se ligam 
por meio de links navegáveis, ou seja, uma espécie de mapa com percursos variados conectados por pontos 
acessíveis” (CHUDZIK, 2015, p. 24), junto à este novo conceito permitido pela tecnologia, e com acesso 
à diferentes tipos de mídias, sons, vídeos e imagens, surge o conceito de hipermídia também aplicado aos 
processos e desenvolvimentos educacionais, como forma de permitir novas possibilidades e perspectivas mais 
concretas em relação ao aprendizado de alunos e por sua vez dos professores, que assim como os alunos, 
sempre estão aprendendo algo novo.

Com toda a certeza os professores no ano de 2020 precisaram, assim como profissionais de outras 
categorias, aprimorar as suas metodologias de trabalho, permitindo-nos ainda pensar sobre a possibilidade 
de autoquestionar-se perante suas atividades neste enquadramento emergencial. Dito isso, falar da educação 
abordando apenas uma categoria de ensino é mais uma vez deixar espaços vazios entre as pesquisas, favorecendo 
uma e não outra modalidade, por isso é de grande valência discutir sobre os aspectos socioeconômicos e 
políticos que foram afetados pelo isolamento social e pela suspensão das atividades ditas ‘básicas’ que 
refletiram sobre a educação pública do país. O uso da tecnologia na sala de aula exige controle, tanto emocional 
quanto pedagógico, porque em todas as categorias de ensino é preciso haver ligação entre os conteúdos. É 
preciso também seguir a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), as Leis de Diretrizes e Bases (LDB) e 
as orientações do Ministério da Educação (MEC), para que o ensino, neste caso de Língua Estrangeira, seja 
considerado como oficial. Primeiramente precisamos entender como o sistema de ensino, público ou privado, 
está dividido. A LDB (BRASIL, 1996), traz em seu Art. 4º, Inciso I, a divisão do sistema escolar para pessoas 
dos 4 aos 17 anos, a se dizer: a) Pré-escola; b) Ensino Fundamental; c) Ensino Médio.

De mesma valência, o parágrafo § 5º do Art. 26 da referida Lei, diz que “no currículo do Ensino 
Fundamental, a partir do sexto ano, será ofertada a língua inglesa”. O parágrafo § 4º do Art. 35-A, oferta ao 
Ensino Médio a obrigatoriedade da Língua Inglesa, disponibilizando outras línguas optativas a depender do 
planejamento da escola. Outro ponto importante para a nossa compreensão geral da pesquisa, versa sobre a Lei 
13.005 de 25 de Junho de 2014, vigora o Plano Nacional de Educação (PNE), que trata-se de um planejamento 
e metas para assegurar melhorias, desenvolvimento e avanços em todas as categorias de ensino. A meta N. 7.1 
é direta ao falar que se deve:

7.12) incentivar o desenvolvimento, selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais para a 
educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio e incentivar práticas pedagógicas inovadoras 
que assegurem a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem, assegurada a diversidade de métodos e 
propostas pedagógicas, com preferência para softwares livres e recursos educacionais abertos, bem 
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como o acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que forem aplicadas (BRASIL, 
2014).

Este PNE tem validade de 10 anos a partir da data de sua publicação, e, estando em vigor há 6 (seis) 
anos, é possível dizer que a sua validade chegou ao fim muito antes do esperado. É pertinente dizer ainda que 
não há mais tempo a esperar para que estas propostas pedagógicas atinjam a educação. A apresentação desse 
conjunto de Leis serve para qualificar a pesquisa e inseri-la em uma contextualização real e cotidiana, por isso, 
baseados nesse pensamento, investimos nos usos de novas mídias para a educação, projetores, vídeo-aula, 
chats, e outras ferramentas virtuais para apresentar, logo após o hipertexto, o conceito de hipermídia para fins 
educacionais.

Inúmeros são os trabalhos que norteiam o uso da tecnologia, principalmente o contexto da hipermídia na 
educação, todavia, já podemos encontrar na literatura trabalhos específicos direcionados a disciplinas isoladas. 
Souza (2004) pensando precocemente sobre o assunto, acredita que o uso da hipermídia nas aulas de Línguas, 
especificamente a Língua Inglesa, proporciona a união entre o linguístico e o extra-linguístico, trazendo o 
estudo da língua para uma realidade mais próxima da vida dos aprendizes, por ser compreendida como o 
conjunto de várias mídias em prol de uma metodologia acessível e transformadora, ficando compreendido que: 

(...) os ingredientes da hipermídia são imagens, sons, textos, animações e vídeos que podem ser 
conectados em conexões diversas, rompendo com a ideia linear de um texto como começo, meio e fim 
predeterminados e fixos. A hipermídia é na realidade uma nova configuração das linguagens humanas 
que dinamiza e modifica a posição do receptor que agora torna-se um cocriador de mensagens que se 
constroem por meio de sua interação. (GODINHO, 2016, p. 14)

Neste novo cenário do processo educativo, o aluno desenvolve muito mais autonomia por selecionar, 
dentre as mídias hipertextuais, quais conteúdos eles irão acessar, mesmo tendo uma análise prévia por parte 
dos professores. E em relação ao Inglês como Língua Estrangeira (LE), a hipermídia permite ainda que o aluno 
compreenda a ideia comunicativa por aproximar contatos e experiências que normalmente só são possíveis 
presencialmente (SOUZA, 2004). Com isso, fica ao professor a competência de trabalhar, além da exposição 
do conteúdo, uma educação digital que abrace as iniciativas, uma vez que foram, mesmo em caráter precoce/
emergencial, postas como objetivos a serem cumpridos. 

Em seu estudo, Procópio e Ribeiro (2016) concluíram que a configuração hipermidiática auxilia no 
aprendizado do vocabulário em Língua Inglesa, porém, destacam que o sucesso do uso da hipermídia nas 
aulas de línguas depende de como o professor irá explorar conscientemente o ambiente virtual e as inúmeras 
possibilidades fornecidas por este conjunto de ferramentas. 

A internet, um dos recursos hipermídia mais utilizados no mundo, disponibiliza várias opções para que 
os professores incrementem as suas aulas. Atualmente, existe um site (blog) chamado Fluência Digital (http://
www.fluenciadigital.com/) no qual o professor pode inserir o seu e-mail e receber alertas, dicas e artigos 
voltados para a fluência tecnológica voltada para a Educação. Este é apenas um dos inúmeros facilitadores que 
os professores podem fazer uso, entretanto, dentre uma vasta e quase inacabável rede de opções, é preciso uma 
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pedagogia para saber pesquisar, o que pesquisar, quando e qual a importância dos temas para os seus alunos. 

As TDIC’s trouxeram muitos ganhos para os professores e para os processos educativos per si, porém, 
os professores precisam estar atentos a estes ganhos de modo a adaptar-se aos poucos com a tecnologia, dentre 
outras demandas que necessitam de tempo para serem aplicadas coerentemente, partindo, antes de tudo, de 
uma estrutura tecnológica que permita tais ações. 

Considerações finais

O ano de 2020 fez com que a preparação para o ensino virtual e a estrutura física/planejada fossem 
urgentemente impensadas - sem tempo para planejamento prolongado, o que não significa dizer que, a partir 
de então, o professor, a escola, e todos os envolvidos não devam, desde já, organizar planejamentos que 
circulem o ensino emergencial para que o futuro da Educação seja pensado por uma perspectiva sociocultural, 
hoje, muito mais necessária do que antes, em prol da inserção metodológica e estruturada da tecnologia na 
educação básica que vise uma formação complementar para o professor, e uma formação inovador para os 
alunos (OLIVEIRA; SILVA; SILVA, 2020).

Antes de tudo, salientamos a importância em pensar e repensar as Políticas Públicas para solucionar as 
demandas que ainda são emergentes. Precisamos levar em consideração também os contextos socioculturais e 
econômicos dos alunos e dos professores, pois não adianta ‘atropelar’ as vias de fato e impor a tecnologia para 
quem ainda não tem a preparação mínima.
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RETRATOS DAS ORGANIZAÇÕES DO TURISMO NO NORDESTE

Maria das Graças de Menezes Venâncio 1

RESUMO

O trabalho compreende um desdobramento de questões extrapoladas em estudos realizados e outros 
consultados. A ênfase é na compreensão de eventos ocorridos em organizações públicas e privadas da região 
Nordeste, com destaque para as políticas públicas implementadas. O referencial teórico abrange considerações 
sobre desenvolvimento sustentável, mundialização e turismo urbano, o entrelaçamento do turismo com a 
questão ambiental e responsabilidades socioambientais. A metodologia adotada é qualitativa com base na 
análise do discurso, foram pesquisados outros estudos, documentos e artigos da imprensa impressa e televisiva.

Palavras-chaves: Desenvolvimento sustentável. Impactos ambientais. Planejamento. Gestão 

PORTRAITS OF THE NORTHEAST TOURISM ORGANIZATIONS

ABSTRACT

The work comprises a breakdown of issues extrapoled from work perfomed and others consulted. The 
emphasis is on the understanding of events that took place in public and private organizations, highting the 
public policies implemented. The theoretical framework includes considerations on sustainable development, 
globalization and urban tourism, the intertwining of tourism with the environmental issue and socio-
environmental responsibilities. The methodology adopted is qualitative based on discourse analysis, other 
studies, documents and articles from the printed and television press were researched.

Keywords: Sustainable development. Environmental impacts. Planning. Management
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RETRATOS DE LAS ORGANIZACIONES TURISTICAS DEL NORDESTE

R E S U M E N

El trabajo compreende un desplieze de cuestiones extrapoladas en estudios realizados y otros 
consultados. El ênfase está en compreender los hichos ocurridos en organismos públicos y privados de la 
region Nordeste, destacando las políticas públicas implementadas. El marco teórico cubre consideraciones 
sobre desarrollo sostenible, la globalización y el turismo urbano, el entrelazamiento del turismo com el con el 
tema ambiental y las responsabilidades sociais e ambientais. La methodologia adoptada es cualitativa basada 
en el analisis del discurso, se investigou otros estudios, documentos y articulos de prensa escrita y televisiva.

Contrasénas: Desarrollo sostenible. Impactos ambientais. Planificación. Gestão.

 INTRODUÇÃO

Com a mundialização houve mudanças na divisão internacional do trabalho quando foi rearticulada a 
África com a América Latina, passando esses territórios a interessarem no mercado de viagens e turismo pela 
biodiversidade e o multiculturalismo. 

No crescimento do turismo mundial sobressaiu-se a região Nordeste do Brasil que passou a ser 
reconstruída no imaginário nacional e internacional através de imagens e símbolos das suas atrações naturais 
e histórico-culturais. 

A motivação para a realização deste trabalho se reporta a trabalhos realizados, leituras de outros estudos 
e reflexões feitas. O estudo preenche uma lacuna quando a identificação de decisões que afetaram o turismo 
regional. São priorizadas intervenções em 4 estados nordestinos: Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e 
Bahia.

Postas tais referências, levanta-se a tese de que o meio ambiente natural, considerado a principal 
motivação dos fluxos turísticos para o Nordeste do Brasil não tem o tratamento adequado. 

2 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

2.1 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Baroni (1992) revendo conceitos e objetivos sobre Desenvolvimento Sustentável (DE) identificou dois 
grupos: 1. Um grupo  que reúne conceituações de cientistas das áreas biológicas e humanas, técnicos de 
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governo e políticos; e, 2. Outro grupo que reúne as instituições internacionais de fomento ao meio ambiente, 
dentre as mesmas a União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) e o Programa de Meio 
Ambiente das Nações Unidas (PNUMA), detentores da capacidade de influenciar a formulação de políticas 
públicas globais e locais. 

Há uma concepção normativa endossada pela Comissão Mundial de Desenvolvimento e Meio 
Ambiente (CMED) que tem por missão estabelecer o diálogo entre países ricos e pobres quanto a questões 
referentes ao meio ambiente e desenvolvimento estabelecendo formas de cooperação possíveis. Há uma 
concepção administrativa dos recursos financeiros na busca pela maximização do alcance dos benefícios do 
desenvolvimento econômico.

Houve a ingerência do movimento ecológico quando Organizações Não Governamentais (ONGs) mais 
sérias e fortalecidas  mostraram  os inúmeros desastres ambientais ocorridos no Planeta.

Lelé (1992) considera que a peculiaridade do DE é que ele tem como principal insight a preocupação 
com as gerações futuras. Propõe  a redefinição do papel do Estado dando suporte a todas as esferas de poder e 
parcerias entre iniciativa privada e governamental.

Para o Terceiro Mundo o DE incorporou uma preocupação com a redução da pobreza absoluta e 
a providência de meios de vida seguros e permanentes, minimizando a exaustão dos recursos naturais, a 
degradação ambiental, a descaracterização da cultura e a instabilidade cultural (Barbier, 1987)

Nesta perspectiva, para alcançar o DE é preciso a mobilização e motivação de toda a sociedade naquilo 
que se refere a definição de um estilo de vida com padrões de consumo e produção comprometidos com as 
necessidades básicas das populações.

O DE recebeu outras denominações como Tecnologia Apropriada (TA) que para Rattner (1982)  
corresponde a uma forma diversa de viver e produzir, que oportuniza a criatividade, a adaptação e a investigação 
de novos campos de conhecimento, apropriados às condições de vida das populações. O respeito ao meio 
ambiente nas estratégias e projetos compreende condição fundamental para o alcance do DE.

2.2 TURISMO E MEIO AMBIENTE  NATURAL

Para Ruschmann (1997, p. 19) a relação turismo com meio ambiente é muito evidente, a partir de que 
“este último constitui a matéria-prima da atividade”. Não se podia desconsiderar que equipamentos e serviços 
instalados para o atendimento do turismo de massas impactaram negativamente sobre o meio ambiente. 

A destruição da cobertura vegetal do solo, a devastação das florestas, a erosão das encostas, a ameaça 
de extinção de várias espécies da fauna e da flora, a poluição sonora, a visual e a atmosférica, além da 
contaminação das águas de rios, lagos e oceanos (Ruschmann, 1997, p. 23). 

No Brasil em termos de legislação referente ao assunto são referências a Lei nº. 6.513, de 20 de 
dezembro de 1977, da então Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR) que dispõe sobre a criação de 
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Áreas Especiais e  Locais de Interesse Turístico,  editada em 1982.
Já a Constituição de 1988 explicita que: 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-
lo e preservá-lo para os presentes e futuras gerações (Constituição, 1988, p.146).

O artigo 225 expõe a obrigação do poder público de ter cuidado com a instalação de obra ou atividade 
causadora de significativa degradação do meio ambiente, devendo se respaldar em estudo prévio de impacto 
ambiental, condição essencial para as decisões tomadas. 

É imperativo evidenciar a relevância da realização do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) prevendo a 
aplicação da legislação ambiental descrita na Resolução nº. 001/86 do Conselho Nacional de Meio Ambiente 
(CONAMA, 1976), que por sua vez determina que os dados coletados sejam apresentados num documento 
público denominado Relatório de Impacto Ambiental (RIMA).

2.3 AS MODIFICAÇÕES NO ESPAÇO EM DECORRÊNCIA DA MUNDIALIZAÇÃO E O TURISMO 
URBANÍSTICO

O ambiente externo do setor de turismo abrange  uma vasta rede institucional englobando transnacionais, 
multinacionais e instituições multilaterais com suas agências de desenvolvimento, orientadoras quanto à 
formulação e execução das políticas públicas, que se articulam ao mercado financeiro. 

A Organização Mundial do Turismo (OMT) considerou como variáveis que interferem no mercado 
mundial de viagens as sociais, tecnológicas, econômicas e políticas (OMT, 1994).
Das variáveis políticas merece registro as mudanças na Europa Oriental e o movimento ecológico, bem como 
a emergência dos movimentos sociais,  que correspondem às ações articuladoras de grupos com identidade 
social e política, que procuram ganhos de visibilidade (Scherrer-Warren, 2006). 

As questões éticas, sociais e culturais consistem em preocupações da OMT, com destaque para o 
combate às redes e esquemas organizados de prostituição - inclusive a infanto-juvenil, o tráfico de drogas, de 
mulheres e crianças e a lavagem de dinheiro.

À Organização das Nações  Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) cabe decidir 
sobre os problemas culturais, como a perda de identidades dos povos.  

No âmbito da Organização dos Estados Americanos (OEA) surgiram metodologias de planificação 
turística e de formação de recursos humanos, divulgação e promoção dos lugares, bem como o estabelecimento 
de sistemas de informações estatísticas e legislação referente às áreas  de preservação. 

  Já o city-marketing integra o processo de mundialização do capitalismo, mediante a captação de 
investimentos turístico/urbanos para as cidades e a sua divulgação. Nesse cenário, um conjunto de intervenções 
são realizadas com a intenção de criar um valor para o lugar.

O processo, apoiado em mecanismos de informação vende, ao visitante, um estilo de vida, influenciando 
novas escalas locacionais com seus grupos empresariais e mediadores, os chamados agentes de “modernização 
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urbana” (Garcia, 1997). 

Para Luchiari (1998, p. 17) na urbanização turística pode-se analisar o papel do turismo na interligação 
do lugar com o mundo, quando as cidades turísticas são organizadas para o consumo de bens, serviços e 
paisagens, diferentemente das cidades industriais. 

2.4 O SISTEMA NACIONAL DE TURISMO: ASPECTOS ORGANIZACIONAIS

O Decreto nº. 55, de 18 de novembro de 1966, definiu a política nacional de turismo, institucionalizou 
o Conselho Nacional de Turismo (CNtur) e criou a EMBRATUR, vinculada, esta, ao Ministério de Indústria 
e Comércio (MIC). Na década de 60, foram implantados os órgãos estaduais e municipais com estruturas 
organizacionais que acompanhavam uma padronização ou de empresas ou de secretarias, nos níveis estaduais 
e municipais. (Castelli, 1996, pp. 54-116).

A partir de 1988 a tônica da gestão do turismo foi à descentralização e a participação cidadã preconizada 
pela Constituição, o que acarretaria inovações no campo da gestão pública (Abruccio, 2007).

Para Secchi (2009) foram adotados modelos procedentes do setor privado como os “beachmans” no 
setor público, com a adoção de estratégias e referenciais. O modelo burocrático sinalizou duas alternativas: a) 
a administração pública gerencial e, b) o governo empreendedor. Surge, assim, o movimento de governança 
pública trazendo uma abordagem diferenciada quanto à conexão entre o sistema governamental e o ambiente 
externo que circunda o governo. 

A dinâmica é representada pelo Legislativo que aglutina as emendas parlamentares, sinaliza as 
demandas regionais e locais e terminou por impactar no planejamento do turismo de longo prazo.

Já ao Poder Executivo cabe decidir os investimentos e a execução das emendas parlamentares, sendo 
o Plano Nacional de Turismo (PNT) uma peça fundamental com o detalhamento de ações e metas no que se 
refere à orientação dos investimentos.

O Poder Judiciário deve dar o respaldo jurídico as decisões tomadas. A integração dos três poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário é imprescindível para a tramitação das políticas públicas.

As competências requeridas pela mundialização são contextualizadas, enquanto  os conhecimentos e 
know how somente adquirem status de competência quanto são comunicados e trocados. Daí, a relevância da 
rede de conhecimentos (Fleury e Fleury, 2000, pp. 20-21).

Fleury e Fleury (2000) visualizam três níveis de competência nos indivíduos: a) competências de 
negócios relacionadas à compreensão do negócio, seus objetivos e competidores, bem como o ambiente 
político e social; b) competências técnico-profissionais – competências específicas aquela operação; e c) 
competências sociais – relativas a interação com pessoas.
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2.5 RESPONSABILIDADES SOCIAIS E AMBIENTAIS

Nas sociedades democráticas modernas se aceita como natural o accountability, ou seja, o compromisso 
com responsabilidades sociais e ambientais. Espera-se que os governos e os serviços público  sejam 
responsáveis perante os cidadãos pagadores de taxas, impostos e tributos com a prestação de serviços de 
qualidade (Campos, 1990).

Após 1995, a governança passou a fazer parte das organizações públicas e surgiram nos sistemas 
organizacionais mecanismos internos e externos que dão suporte às decisões tomadas.  Transferida para a 
esfera pública trouxe inovações dentre as quais o uso do planejamento estratégico e à  transparência das 
decisões. 

Constituem  estágios de qualquer processo de decisão:  a questões identificação do problema, o 
monitoramento de todas as informações sobre o ambiente organizacional, até a solução do problema, quando 
os caminhos alternativos de ação são considerados e escolhida uma alternativa mais efetiva (Daft, 2008, pp. 
432-433).

No que se refere ao turismo aos governos competem negociar e estabelecer  acordos  com outros 
governos em assuntos como migração, permissão para rotas de aviação e outras implicações diplomáticas de 
maior amplitude. 

O desempenho das funções legítimas dos governos tem uma repercussão significativa na qualidade e 
atratividade final do produto turístico oferecido. Como às atividades turísticas se baseiam em pessoas, entende-
se que o turismo não somente afeta os turistas e empresários, mas todos os moradores dos destinos turísticos  
(Elliot, 1997).

3 PROCEDIMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

Os procedimentos metodológicos adotados foram: levantamento bibliográfico para reconstruir a 
trajetória das políticas e turismo, análise da legislação e documentação existente. A pesquisa abrangeu a 
consulta a documentos e sites disponíveis na Internet e matérias divulgadas na imprensa impressa e televisiva. 
Utilizou-se à análise de conteúdo que compreende uma metodologia de tratamento e análise de informações 
mediante discursos pronunciados através de falas e imagens, quando se procura desvendar criticamente o 
sentido manifesto das comunicações (Severino, 2007).

Como categorias de análise se elegeu  questões:  1. Quais as políticas públicas voltadas para o turismo 
formuladas e executadas nas décadas de 80, 90 e 2000, que tiveram mais influência no turismo regional?  
2. Quais os impactos positivos acarretados pelo crescimento do turismo regional?  3. Quais os impactos 
negativos que se tornaram redundantes? 4. Como se caracteriza o Sistema de Turismo?
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O TURISMO NO NORDESTE (PERÍODO DE 1980 AOS ANOS 2000)

A fase de institucionalização do turismo na região nordestina ocorreu com a intervenção do Estado via 
agências governamentais com Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e Superintendência de Desenvolvimento 
do Nordeste (SUDENE) através da realização de pesquisas, capacitação de recursos humanos e criação de 
incentivos fiscais e financeiros.

O II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) teve por objetivo reestruturar a rede urbana e aumentar 
a eficiência dos centros urbanos (Brasileiro, 1981, p. 33). 

O programa pode ser considerado como um marco quanto à demarcação de territórios e regionalização 
dos incentivos fiscais e financeiros, visando a diminuição das áreas de tensões reconhecidas como “foco de 
pobreza absoluta”.

O II PND foi incisivo quanto a valorização do turismo nordestino como opção econômica de 
desenvolvimento a partir da valorização do potencial do  litoral.

Nos anos 80 foram implementados os chamados os “planos urbanos  turísticos”, que são propostas de 
ocupação do espaço urbano capitaneadas pelo Estado, baseadas na abertura de estradas ao longo do litoral, 
com zonas destinadas a equipamentos de turismo, sobretudo hotéis e de uso coletivo e/o ainda complexos 
residenciais.

Ao Estado caberia oferecer infraestrutura e outras facilidades, como, incentivos fiscais e financeiros. 
Caberia ao mesmo a gestão dos planos, devendo garantir a regulação e normatização. 

Na região Nordeste os projetos mais representativos foram o Litoral Verde (Bahia), Costa Dourada 
(Pernambuco e Alagoas), Cabo Branco (Paraíba) e o Projeto Via Costeira/Parque das Dunas (Rio Grande do 
Norte).

Na década de 90 o  Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT) cuja homologação 
data de 1993 foi bastante representativo quanto a associação da territorialidade ao discurso da cidadania. 

Já o Programa de Desenvolvimento do Turismo do Nordeste (Prodetur/NE) homologado em 1994 
compreendeu à política pública de maior destaque nas últimas décadas. Trata-se de um megaprojeto de 
investimentos adequado a um ambiente competitivo, fundamentado numa abordagem de auto sustentabilidade 
e num moderno modelo de gerenciamento que supõe planejamento participativo e estratégico (Coriolano, 
2009). 

A sua rede institucional abrangeu o Banco Mundial, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
(BNDES) e o BNB, órgãos financiadores das obras físicas, como estradas e terminais aéreos, além do 
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) e da Empresa Brasileira de Infraestrutura Portuária 
(INFRAERO).
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O inquestionável sucesso da fase I (1994) motivou a efetivação da fase II, iniciada em 1999 com obras 
de saneamento, transportes, melhoria da malha viária, reconstrução, proteção ambiental e valorização do 
patrimônio histórico e cultural, capacitação profissional e fortalecimento institucional dos estados e municípios 
para lidar com o turismo (Coriolano, 2009).  Na fase II foram incluídos dois estados da região Sudeste: Minas 
Gerais e Espírito Santo. 

O programa foi objeto de críticas como as feitas no Estado do Ceará quanto a não priorização da 
infraestrutura turística, o não envolvimento satisfatório das comunidades, deficiências quanto à capacitação 
das populações locais e o precário desenvolvimento institucional.

O Banco Mundial, em avaliação realizada, detectou problemas sobressaindo-se o contínuo aumento 
da migração interna para as capitais, o crescimento das favelas e assentamentos sem infraestrutura urbana em 
decorrência da carência de outras atividades econômicas que garantissem  oportunidades de emprego e renda.

O “Diagnóstico para o Plano Estratégico  Natal – uma metrópole em formação – produto II”, relaciona 
todas as áreas de proteção ambiental do Rio Grande do Norte, totalizando 10 áreas, sendo as áreas protegidas 
por legislação geral e aquelas que dependem da legislação especifica. 

No estado norte-rio-grandense, como em outros estados nordestinos, há muitas vezes um distanciamento 
entre as políticas púbicas em termos de discursos, falas e documentos e a maneira como são executadas. 

Os programas e obras têm suas execuções comprometidas, ficando sujeitos às decisões dos vários 
atores, dos governos estaduais e municipais e suas equipes, muitas vezes divulgando intenções não realizadas, 
conhecidas em políticas públicas como “efeito balão de ensaio”.

4.2 IMPACTOS POSITIVOS

Para Suarez (1989) o turismo do Nordeste ampliou  possibilidades com a abertura de áreas de lazer 
para as sociedades pós-industriais que buscavam qualidade de vida. 

Do ponto de vista cultural propiciou a agregação de populações antes excluídas e as manifestações 
culturais  consideradas bem autênticas como o folclore, as artes plásticas e o artesanato. A gastronomia típica 
e a produção de novos serviços. A dimensão ecológica foi respeitada na  medida que se harmonizaria com o 
meio ambiente.

Não se pode perder de vista que a articulação entre várias instituições e/ou organizações trouxe inovações 
quanto às competências requeridas. Refletindo igualmente as orientações dos conteúdos dos programas e os 
reflexos da sociedade civil organizada. 

É exemplar o surgimento dos Arranjos Produtivos Locais (APLs), possibilitando a prática da autogestão. 
Por outro lado, a entrada de grupos internacionais e suas alianças estratégicas exigiram dos gestores e técnicos 
outras  competências. 

Surgiram sugiram projetos pontuais que tentavam amenizar os problemas sociais. Assim foi o Programa 
Turismo Sustentável e Infância em 2004  formulado pelo Ministério do Turismo (MTur) que teve por objetivo 
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evitar a exploração sexual, garantindo a proteção dos direitos da criança e do adolescente.

O MTur  em 2007 outorgou o Prêmio de Responsabilidade Social, em parceria com o Núcleo de 
Turismo da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (EBAPE/FGV e a Childhood Brasil 
buscando divulgar projetos e experiências representativas das boas práticas adotadas no País. 

Em  Pernambuco foram implementadas ações pelo Recife Convention and Visitors Bureau (RCVB) e 
a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Pernambuco (ABIH-PE, outras integraram o Centre Integré 
d’Apupui Familial (CIAF/France), membros da comunidade portuguesa de Brasília, ONGs, agências de 
viagens da região de Paris.

Em Recife realizaram-se capacitações com empregados dos hotéis enfocando informações institucionais, 
as consequências da exploração da prostituição infanto-juvenil, aspectos jurídicos, código de condutas e 
diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

Quanto à preservação da natureza sobressai-se o Projeto Tamar destinado a preservação das tartarugas 
marítimas, criado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis ( IBAMA), com 
unidades em todos os estados da região nordestina. 

Há unidades de preservação no litoral, ao sul do Rio Grande do Norte, sendo monitorados 33 km de 
praias, nos municípios de Natal, Parnamirim, Tibau do Sul (Pipa e Síbaúma), Canguaretama (Barra de Cunhaú 
e Baía Formosa). Há unidades de conservação em outros estados nordestinos.

No Rio Grande do Norte um acordo firmado entre o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente (IDEMA), a Secretaria do Patrimônio da União (SPU), a Capitania dos Portos e uma ONG teve 
por finalidade reduzir danos ambientais, ampliar a segurança dos visitantes, respeitar a capacidade máxima 
da área, elaborar planos de gestão, contratação de monitores ambientais e ainda, a manutenção periódica e 
adequada das embarcações.

Merece registro a realização de audiência pública em prol de uma unidade de preservação ambiental, 
em Natal, numa área de 780 hectares entre as pontes de Igapó e Newton Navarro. 

O Ministério Público se pronunciou sobre a instalação indiscriminada de viveiros de criação de camarão 
e ficou decidido que seria fundado um parque, aproveitando a vocação da área para a preservação ambiental 
histórica e o aproveitamento do potencial turístico. 

Este evento foi significativo, dando prosseguimento a discussões iniciadas em 2005 pelo Estado, 
IDEMA e o município de Natal. 

Outro acontecimento bastante positivo ocorreu  em 2015 quando a 2ª Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Norte negou por unanimidade a construção de espigões na área vizinha ao Morro 
do Careca, Zona de Proteção Ambiental, localizada em Ponta Negra, decidindo por negar a licença ambiental, 
requerida por uma empresa de construção civil. 

Vasconcelos e Coriolano (2008) denunciaram que uma grande parcela dos Estudos de Impacto 
Ambiental (EIA) e os Relatórios de Impacto sobre o Meio Ambiente (RIMA) elaborados no Ceará não foram 
realizados com os critérios e o rigor técnico e científico de praxe. 
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Por sua vez, o turismo comunitário tem surgido como uma alternativa positiva porque possibilita um 
melhor controle sobre a distribuição de terras, embora ainda persistam as tradicionais grilagens, como as 
invasões de terra no Polo Costa Branca, no Rio Grande do Norte.

4.3 IMPACTOS NEGATIVOS

A gestão do urbano deixar a desejar, quando as decisões ficam nas mãos de poucos que representam 
apenas interesses de grupos preferenciais, enquanto a sociedade assiste de forma passiva projetos e ações. Há 
avanços, entretanto, alguns retrocessos, como veremos. Predominam muitas vezes interesses imediatistas, 
como as vantagens econômicas para os investidores, sacrificando a natureza e acarretando prejuízos para as 
comunidades. Por outro lado, há morosidade nas decisões e o beneficiamento de alguns grupos preferenciais 
em detrimentos de outros.

Brandão (2013) na sua tese de doutoramento propôs uma reflexão sobre a atuação  dos organismos 
ligados ao turismo nos âmbitos público e privado. 

A pesquisa se deteve Pipa (RN), Porto de Galinha (PE) e Praia do Forte (BA) verificando os impactos 
nas comunidades receptoras, baseando-se na percepção dos moradores, nativos ou não sobre as atividades 
turísticas.

Tais localidades são consideradas paradigmáticas do suposto sucesso da exploração do turismo em 
localidades litorâneas nordestinas, havendo nas mesmas a atuação das Associações de  Moradores e dos  
Empreendedores já incentivadas por programas como o PNMT.

Na ocupação de Pipa dois grupos se destacaram: os mochileiros, seguidores da contracultura de um 
lado e os agentes econômicos ligados ao mercado imobiliário, de outro. 

Nas décadas de 70 e 80 devido ao efeito-demonstração muitos jovens adotaram outros estilos de vida 
ligados ao hedonismo, em oposição a um estilo de vida que consideravam burguês e a sociedade de consumo, 
proliferando a difusão dos valores ecológicos e a popularização da prática do surf.

Em Porto de Galinhas (PE) antes predominava a pequena agricultura de subsistência e grandes 
extensões de terras pertencentes a latifundiários, que foram incorporadas a exploração do turismo. 

De acordo com a percepção popular dos problemas ligados ao turismo em Pipa (RN), Porto de Galinhas 
(PE) e Praia do Forte (BA) foram  identificados: tráfico de drogas, aumento da prostituição e da poluição, 
elevação do preço dos alimentos, saída dos moradores antigos (Porto de Galinhas), elevação dos preços das 
moradias e perda das tradições culturais (Brandão, 2013, p. 219).

Dentre os impactos negativos salientam-se as mudanças de costumes e consequente perda de valores 
culturais, conflitos pela posse da terra, uma vez que aconteceu o fenômeno da periferização das populações 
costeiras devido à acirrada especulação imobiliária. 

Suarez (2007) ao analisar situação vivenciada no estado baiano conclui que o crescimento do turismo 
no litoral da Bahia não foi satisfatório ao privilegiar apenas o binômio sol e mar. A excessiva participação 
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de investimentos privados em espaços públicos tem favorecido o turismo em guetos e os graves problemas 
sociais travestindo uma suposta pós-modernidade.

O setor de turismo criou uma dinâmica perversa, até porque tudo não depende apenas de infraestrutura 
física, mas da capacidade de  governança, de modo que os impactos negativos fossem atenuados. Por sua vez, 
muitas vezes a infraestrutura não é implantada com eficácia, havendo diferenças entre os estados quanto a 
conclusão das obras, inclusive de estradas federais os estaduais.

A sujeição de sítios arqueológicos e históricos e ambientais a populações flutuantes acima da capacidade 
de recepção tem comprometido os mesmos. Este fato é observável em áreas destinadas a mergulhos no litoral 
do Rio Grande do Norte e Paraíba. 

4.4 ASPECTOS ORGANIZACIONAIS

Na Bahia, o período de 1974 a 1979 correspondeu à expansão do turismo com a consolidação da 
divulgação baseada no slogan “Bahia, Terra da Felicidade”. Sem dúvida o marketing deu impulso ao turismo 
baiano com divulgações através de vários veículos: cinema, televisão e literatura.

Favoreceu o turismo baiano a continuidade administrativa. A direção da Secretaria de  Cultura e do 
Turismo no período de 1991 a 2006 estava nas mãos do Dr. Paulo Gaudenzi Dantas, durante os governos de 
Dr. Antônio Carlos Magalhães e Dr. Paulo Souto. As organizações de turismo da Bahia contavam com uma 
equipe bem capacitada desde 1976 e apoiada com condições de trabalho, incluindo o recebimento de salários 
justos. 

No Rio Grande do Norte é fato a contínua recomposição das equipes técnicas em torno de cada 
governador eleito e cada gestor e turismo, ficando os funcionários fixos das organizações governamentais sem 
os estímulos nem as condições de trabalho propícias ao desempenho das suas funções e sempre temerosos de 
serem punidos. 

O crescimento do turismo em Pernambuco, de modo mais acentuado, começou  em 1979 e se estendeu 
até 1985 com a criação Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes (Lei nº. 7.832/1979) e o reconhecimento de 
Olinda como Patrimônio da Humanidade (1982).

Na gestão do governador Dr. Carlos Wilson Rocha de Queiroz Campos, de 1º de abril de 1990 a 15 de 
março de 1995, foi iniciado a implantação e gestão do Projeto Costa Dourada.

O Projeto Temático, criado pela Prefeitura de Recife em parceria com o trade, e realizado pela Fundação 
Gilberto Freyre e Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL/PE) tinha como foco tornar 
Recife o principal polo do Norte e Nordeste em gastronomia.  Houve, em Pernambuco, uma preocupação em 
valorizar a capital como polo médico. 

No sistema institucional, no que se refere a formação e capacitação de recursos humanos, sobressaem-
se o SENAC seguindo dos SEBRAEs, voltados à formação de empreendedores, além das  escolas de hotelaria 
e universidades com atuação nas  graduação e pós-graduação. 
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O MTur respondeu a urgência de se dispor de um formato de gestão pública agora descentralizada e 
participativa.

O modelo de gestão abrange um sistema com um núcleo estratégico básico constituído do MTur, o 
CNtur e o Fórum Nacional de Secretarias e Dirigentes Estaduais de Turismo.

A rede de gestão descentralizada engloba os Fóruns e Conselhos Estaduais de Turismo formados por 
representantes do setor público e dos municípios e regiões turísticas, iniciativa privada e terceiro setor. 

O Plano Nacional de Turismo (PMT - 2007/2010) abrangeu dentre outros programas o de Regionalização 
do Turismo, o qual se desdobra no Programa de Planejamento e Gestão da Regionalização que engloba 
articulação, sensibilização e mobilização, até a adoção do planejamento estratégico.

O macro programa de Regionalização trouxe a governança social ou democrática que corresponde 
à capacidade de governar numa perspectiva participativa, envolvendo populações locais na elaboração, 
monitoramento e execução das políticas públicas.

O entendimento de regionalizar não se limita ao agrupamento de municípios pela proximidade 
geográfica, mas pela noção de pertencimento quanto a características geográficas, históricas e culturais. 

O Programa de Interiorização do Turismo tem por metas, dentre outras, a elaboração de Planos de 
Desenvolvimento Sustentável, a melhoria de infraestrutura, a preservação do meio ambiente, a execução de 
roteiros turísticos temáticos e ainda, o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Regional.

O eixo principal da institucionalização das instâncias de governança consiste no fortalecimento dos 
grupos para que possam lidar com os problemas, objetivos e metas e gerenciarem os recursos.

O formato e o caráter jurídico das instâncias dependem dos atores envolvidos, podendo ser um fórum, 
um conselho, uma associação, um comitê ou qualquer outro tipo de colegiado. 

No Rio Grande do Norte, precisamente nos anos 2000, o SEBRAE/RN conduziu um interessante 
trabalho voltado às empresas dos ramos de alimentação e hotelaria, com ênfase na melhoria do atendimento.

Através de se criar o convênio com a Secretaria de Turismo do RN foi executado o Plano de Turismo 
Sustentável – Roteiro Seridó, com parcerias entre a Escola de Turismo e Hotelaria Barreira Roxa, SENAC, 
SESC, SENAR, IDEMA, Ministério do Turismo, órgãos ambientais, universidades, instituições financeiras, 
organizações não governamentais e prefeituras municipais dos vinte e cinco municípios da região seridoense. 

Numa primeira etapa foram contemplados os municípios de Acari, Caicó, Carnaúba dos Dantas, 
Cerro Corá, Currais Novos, Jardim do Seridó e Parelhas. O plano está inserido no Programa SEBRAE de 
Turismo, que visa o desenvolvimento de um território com vocação turística, respeitando o meio ambiente 
físico e cultural, ao mesmo tempo, capacitando e incentivando as micro e pequenas unidades produtivas e 
possibilitando a inclusão social.

Outro projeto executado pelo SEBRAE/RN - o projeto “Os Caminhos de Pium” -leva benefício ao 
município de Nísia Floresta. Hodiernamente há um polo de turismo consolidado, de elevado valor sócio 
ambiental, cujo foco está voltado à produção associada no ecoturismo, gastronomia, turismo religioso, cultural, 
esportivo e de aventuras. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A dinâmica do turismo do Nordeste revela a entrada do capital financeiro internacional com 
investimentos estrangeiros através de corporações, grupos empresariais e/ou estrangeiros isolados ou em 
parcerias com grupos locais. 

Prevalece o  discurso da criação de renda e oferecimento de oportunidades de emprego, embora, a 
informalidade esteja presente em várias ocupações.

A fragilidade das estruturas governamentais responsáveis pela coordenação das políticas públicas é 
recorrente, sujeitas às decisões dos gestores que mudam a cada governo e a influência dos interesses dos 
grupos preferenciais. 

Apesar de a região ter se tornado destino de milhões de turistas e rota de investimentos internacionais, 
as populações nativas continuam a conviver com indicadores sociais preocupantes, sobressaindo-se as altas 
taxas de analfabetismo entre crianças e adolescentes, a precariedade no atendimento das necessidades básicas 
das populações, a mortalidade infantil, e a falta de saneamento básico, dentre outros.

O significado de acountability não foi internalizado na sociedade social civil organizada de parte dos 
municípios nordestinos que exploram o turismo.

O posicionamento dos atores políticos necessita de uma avaliação crítica, porque em geral eles não 
querem comprometer a popularidade com a tomada de determinadas decisões, como as referentes a preservação 
ambiental. 

Por sua vez, algumas ações executadas dependem muitas vezes de decisões que competem a outras 
pastas, como aquelas referentes à segurança, à limpeza urbana, à saúde pública, à conservação de áreas 
de interesse turístico paisagístico e histórico e à acessibilidade a espaços públicos como museus, igrejas e 
mosteiros, dentre outros e espaços privados – como reservas florestais, áreas de preservação, e outros.

Os entraves são facilmente detectados e continuam, tais como, o comportamento autoritário de 
dirigentes e técnicos, a falta de equipes permanentes, a supremacia da área promocional e do marketing sobre 
uma visão mais abrangente do sistema de turismo e a precariedade das redes organizacionais com a pouca 
aproximação entre instituições e empresas privadas e ainda a não assimilação, a contento, dos conceitos 
inerentes às políticas de turismo, sendo exemplar o sentido de governança e das responsabilidades social e 
ambiental. 
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A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO LITERÁRIO EM CONSONÂNCIA 
COM O DEFINHAMENTO DAS INSTITUIÇÕES SOCIAIS PELA 

PERSPECTIVA DO PANÓPTICO EM O PRIMO BASÍLIO. 

Laurinda Cruz da Silva1

Driele Lopes Matos2

Resumo 

O presente trabalho é fruto da associação e comunicação dos estudos do realismo português e a introdução às 
teorias do discurso, realizado ao final das disciplinas. Por meio deste, busca-se discutir acerca da construção do 
espaço literário e do movimento realista português com ênfase no trabalho de Junior (2009) e Moises (2008); 
averiguar a crítica às instituições sociais que Eça de Queiroz propõe nos trechos do romance realista O primo 
Basílio, e como funciona a teoria do panóptico de Foucault (1987)  no comportamento das personagens que 
circundam a personagem Luiza. Mostrando, assim, como a construção do espaço literário pode ser associada 
à decadência de uma sociedade conservadora e hipócrita que funciona como sociedade de controle na segunda 
metade do século XX. 

Palavras-chave: espaço literário, realismo, definhamento, controle. 

Área de interesse: Estudos literários e do discurso. 

Introdução

 Este trabalho busca, com base nos estudos em literatura portuguesa, mostrar como a construção do 

espaço literário pode ser associada à decadência de uma sociedade conservadora que funciona como sociedade 

de controle. Por meio deste busca-se discutir acerca do espaço literário, a crítica às instituições sociais que Eça 

propõe nos trechos e como funciona a teoria do panóptico no comportamento das personagens que circundam 

a personagem Luíza no romance O primo Basílio (1878) de Eça de Queiroz.

 Para isso foram utilizados recortes dos capítulos I, III, IV e V do romance realista. Levando-se em 

consideração o contexto em que o romance foi escrito e os pressupostos do movimento realista, busca-se 

associar a construção do espaço à decadência das instituições sociais ferrenhamente incitadas pelo autor, uma 

vez que a cidade de Lisboa parece estar apodrecendo no calor juntamente com as personagens que estão em 

sua maioria acometidas por alguma doença e definhando também em sua moralidade, pois, as personagens 

1  Graduada em Letras língua portuguesa pela Universidade Federal de Sergipe(UFS). Vinculada ao  La-
boratório de Estudos em Texto e Tecnologia da Universidade Federal de Sergipe (LETTEC/UFS). E-mail: 
laucruzsilva@gmail.com
2   Graduada em Letras língua portuguesa pela Universidade Federal de Sergipe(UFS). E-mail: drielema-
tos1@outlook.com
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que circundam Luiza o tempo todo a criticam e não fazem o mesmo por falta de oportunidade. A partir da 

análise do corpus pretende-se trabalhar também sob a ótica da teoria do panóptico de Foucault, visto que a 

personagem Luiza é massivamente vigiada pelos demais por estar transgredindo a ordem da sociedade. 

 Dessa forma, análise será feira em três etapas. A primeira etapa consiste em discutir acerca das questões 

da construção do espaço literário, levando em consideração o projeto literário de Eça de Queiroz. A segunda 

etapa consiste em estabelecer contato com o corpus levando em consideração a época em que foi escrito e o 

seu contexto social para assim amarrar a proposta deste trabalho. Feito esses procedimentos, a terceira etapa 

consistem em associar a narrativa à teoria do panóptico foucaultiano, por meio da análise de trechos que 

sustentam a prática do panoptismo.  

 O suporte teórico-metodológico adotado desenvolve-se no âmbito da análise literária proposta por 

(FOUCAULT, 1987); (BONNICI, ZOLIN; 2009); (MOISES; 2008); (JUNIOR, 2009) baseando-se nos 

conceitos de espaço literário, crítica literária e as noções filosóficas de uma sociedade de controle como 

instrumento de coerção a fim de discutir de forma expositiva a cerca de como espaço construído na narrativa 

funciona para estes pressupostos. 

O projeto literário realista de Eça de Queiroz e sua crítica às instituições sociais

 

 Eça de Queiroz foi escritor e diplomata português. Sua produção literária iniciou-se no romantismo e 

devido à forte influência do escritor francês Gustave Flaubert e ao momento histórico que se inseria Portugal, 

seu projeto literário voltou-se para os ideais realistas inovando assim a prosa portuguesa. Suas obras relatam 

temas simples da vida cotidiana –cenas da vida portuguesa- onde prevalece a ironia, o humor, o pessimismo 

e a crítica social. 

 Participante da Geração 70 do século XIX juntamente com outros estudantes revolucionários da 

Universidade de Coimbra, Eça reconhece o desenvolvimento do pensamento crítico e das doutrinas filosóficas 

e sociais propostas por Hegel, Comte, Marx, Engels e Darwin no contexto da segunda revolução industrial 

tratando-se de temas universais. Dessa forma, em seu fazer literário prevalece a crítica aos valores burgueses, 

erguido em linguagem original, plástica, já impregnada daquelas qualidades características de seu estilo: 

naturalidade, fluência, vigor narrativo, precisão, oralidade, repúdio às soluções retóricas exageradas (MOISES, 

2008).  
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 Pertencente ao movimento realista, Eça coloca-se sob a bandeira da República e da Revolução, e passa 

a escrever, em coerência com as ideias aceitas, obras de combate às instituições vigentes (monarquia, igreja e 

burguesia) e de reforma social (MOISES, 2008). 

 No que diz respeito à obra em análise –O primo Basílio- a crítica de Eça às instituições sociais se dá 

em função da família, valores burgueses, igreja e seus dogmas, sociedade conservadora e hierarquia social, 

uma vez que o modelo de família tradicional é rompido por Leopoldina; o ócio das personagens característico 

da burguesia é enfadonho e não sinônimo de boa vida; o casamento das personagens Jorge e Luiza se deu por 

conveniência e a falta de intimidade levou ao adultério e o rompimento da hierarquia social praticado por 

Luiza; pois ela é como uma peça integrante do espaço doméstico e passa a transgredir sua posição chamando 

a atenção das personagens também ociosas em seu entorno.

Definhamento de Lisboa: a construção do espaço literário

 Compreende-se o espaço literário como o conjunto de referências de caráter geográfico e/ou 

arquitetônico que identificam o(s) lugar(es) onde se desenvolvem a história. Ele se caracteriza, portanto, como 

uma referência material marcada pela tridimensionalidade que situa o lugar onde personagens, situações e 

ações são realizadas (JUNIOR,2009). Dessa forma, a construção do espaço na narrativa aparece por todo o 

enredo desconstruindo a imagem de uma Lisboa com um clima que não condiz com as temperaturas amenas 

europeias, uma vez que a narrativa trata da vida cotidiana sob a perspectiva dos nativos da cidade. O narrador 

nos ambienta nesta Lisboa já no início da narrativa:

 Era em julho, um domingo, fazia um grande calor; as duas janelas estavam cerradas, mas sentia-se fora 
o sol faiscar nas vidraças, escaldar a pedra da varanda; havia o silêncio recolhido e sonolento de manhã 
de missa; [...]; um zumbido monótono de moscas arrastava-se por cima da mesa, pousava no fundo das 
chávenas sobre o açúcar mal derretido, enchia toda a sala de um rumor dormente. (pg.4)

 Neste trecho do Capítulo I é descrita uma cena típica da burguesia – o ócio, mas não um ócio sinônimo de 

boa vida, mas sim condicionado pelo imenso calor, refletindo monotonia e passividade. Os patrões amolecidos 

em suas poltronas, o sol escaldando os jardins e as moscas pairando sobre aquela cena de apodrecimento e 

preguiça. Constata-se um amolecimento por vezes entristecido, uma mobilidade urbana marcada por longas 

caminhadas e uma atmosfera maçante, enfastiosa:

[...] mulheres de xale, vindas das hortas, traziam ao colo as crianças adormecidas da caminhada e 
do calor; velhos plácidos, de calça branca, o chapéu na mão, gozavam a frescura, dando um giro no 
bairro: pelas janelas, bocejava-se; o céu tomava uma cor azulada e polida, como uma porcelana; um 
sino repicava a distância o fim de alguma festa de igreja; e o domingo terminava, com uma serenidade 
cansada e triste. (pg. 32) 
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Num segundo momento, há a descrição do lugar para onde a personagem Jorge vai trabalhar e sua visão 

pessimista: 

 Ir dias e dias sacudido pelo chouto de um cavalo de aluguel, por esses descampados do Alentejo 
que não acabam nunca, cobertos de um rastolho escuro, abafados num sol baço, onde os moscardos 
zumbem! Dormir nos montados, em quartos que cheiram a tijolo cozido, ouvindo em redor, na escuridão 
da noite tórrida, grunhir as varas dos porcos! A todo o momento sentir entrar pelas janelas, passar no 
ar o bafo quente das queimadas! E só! (pg.4). 

 Aqui, explicita-se o lugar salobre e as condições precárias de trabalho no Alentejo, longe do aconchego 

do lar e do ócio. Evidencia-se, portanto a que classe social Luiza e Jorge pertencem, uma vez que eles parecem 

ricos burgueses, mas não são tão ricos assim, pertencem a classe trabalhadora atenuando o fingimento de uma 

posição social, pois as pessoas que os cercam pertencem a aristocracia (o conselheiro, Dona Felicidade, o 

Paula...), definhando-se aqui o status social do casal.  

 Concernente à construção do espaço do Paraíso, vale salientar que o ato do adultério, que é condenado 

pela moralidade da sociedade, é cometido assim como é visto pela sociedade: um ato sujo em lugar sujo.

A carruagem parou ao pé de uma casa amarelada, com uma portinha pequena. Logo à entrada um cheiro 
mole e salobre enojou-a. A escada, de degraus gastos, subia ingrememente, apertada entre paredes onde 
a cal caía, e a umidade fizera nódoas. No patamar da sobreloja, uma janela com um gradeadozinho de 
arame, parda do pó acumulado, coberta de teias de aranha, coava a luz suja do saguão. E por trás de 
uma portinha, ao lado, sentia-se o ranger de um berço, o chorar doloroso de uma criança. (pg. 137)

 Percebe-se, então, a desilusão de Luiza, que imaginava um lugar bonito e confortável e se depara com 

um lugar salobre, pobre e acometido por doenças, coisas tão repugnadas por Basílio outrora quando se ofende 

com a fisionomia e as vestimentas de Julião na casa de Luiza. 

 A Lisboa retratada por Eça descreve a mesma decadente em sua estrutura arquitetônica, decadente 

no estilo de vida estando a Europa a frente em seu tempo e decadente nos papéis sociais, uma vez que as 

personagens que representam o antigo regime político são idosos ou acometidos por alguma doença atenuada 

pelo calor do espaço e decadente em sua moralidade, pois todos que envolvem Luiza estão se divertindo muito 

e julgando a situação toda. 

Luiza vigiada por todos os lados: a teoria do panóptico

 À luz da teoria do panóptico proposta por Foucault, o dispositivo panóptico organiza unidades espaciais 

que permitem ver sem parar e reconhecer imediatamente (FOUCAULT, 1987), portanto, em primeira instancia 

a personagem Luiza não se dá conta de que está sendo vigiada e assim não disciplina sua postura. Sabido do 
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fato, a personagem, em uma tentativa fracassada passa a se encontrar onde não tenham certeza de onde ela está 

indo.

A princípio, o panóptico é uma construção arquitetônica, mas sua função também pode ser exercida 

por indivíduos da sociedade, sendo assim uma sociedade de controle, diária e constante, que é o que temos na 

narrativa. Há uma maquinaria que assegura o desequilíbrio, a diferença (FOUCAULT,1987) e essa maquinaria 

é a própria vizinhança, visto que ela não se utilizou de métodos coercivos e entregou o fato ao marido de Luiza 

para que tomasse as providencias cabíveis, característica típica de uma sociedade presa aos típicos costumes 

retrógrados. Um indivíduo qualquer, quase tomado ao acaso, pode fazer funcionar a máquina (FOUCAULT, 

1987) para assegurar uma dita ordem social. Dito isso, assim começa a vigília da sociedade nos seguintes 

trechos:

[...] um vizinho, o Neto, que subia curvado sob o seu guarda-sol, com o cigarro ao canto do bigode 
grisalho, deteve-o bruscamente, para lhe dizer: — Ó amigo Sebastião, ouça cá. Vi ontem à noite no 
Passeio a D. Luísa com um rapaz que3 eu conheço. Mas de onde conheço eu aquela cara? Quem 
diabo é? Sebastião encolheu os ombros. — Um rapaz alto, bonito, com um ar estrangeirado. (pg. 78)

O Paula atirou para as pedras da rua um jato escuro de saliva, e com as mãos cruzadas debaixo das 
abas do comprido casaco de cotim, o tom grave: — Ó Sr. Sebastião, há doença cá por casa do senhor 
engenheiro? Sebastião todo surpreendido: — Não. Por quê? O Paula fez roncar a garganta, cuspilhou: 
— É que tenho visto entrar para cá todos os dias um sujeito. Imaginei que fosse o médico. E puxando 
o escarro: — Desses novos da homeopatia! Sebastião tinha corado. — Nada — disse. — É o primo 
de D. Luísa. — Ah! — fez o Paula. — Pois pensei... Queira desculpar, Sr. Sebastião. E curvou-se 
respeitosamente. — Já temos falatório! — foi pensando Sebastião. (pg. 79)

— Hoje houve coisa, Sra. Joana — disse Juliana sentando-se. — Está toda no ar! E é cada suspiro! Ali 
houve-a e grossa. Joana, do outro lado, com os cotovelos na mesa e a face sobre os punhos, pestanejava 
de sono. — A Sra. Juliana, também, deita tudo para o mal — disse. (pg. 83)

 

Dados os excertos, verifica-se que os primeiros a perceberem os constantes encontros de Luiza e Basílio 

foram Neto, o Paula e a empregada Juliana. Num primeiro momento, é possível observar como o comentário 

do Neto carrega em si uma falsa despretensão, visto que ele afirma conhecer a pessoa (Basílio) mas logo em 

seguida indaga-se: mas de onde conheço eu aquele cara? Quem diabo é? Na realidade, ele introduz aí uma 

intenção em sondar com sutileza, mostrando certa familiaridade com as feições da pessoa em questão, mas 

sem conhecê-la de fato, certamente, e trazendo em si o desígnio de saber, por meio de Sebastião. Tem- se aí 

uma vigilância sutil, ancorada numa indiferença ou recato fingidos, e por assim dizer, uma carga semântica 

3  Os grifos em negrito nessas partes a partir daqui concernem às posturas sarcásticas das personagens que as 
proferem. Não é somente um dito pelo dito e sim um dito com uma carga semântica de algo mais. refere-se 
também ao estado de saúde em que as personagens se encontram.
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amparada em um brando sarcasmo. 

O Paula também manifesta peculiaridades em sua sonda inicial. Há o uso de uma pergunta formulada 

com considerações que ele mesmo intentou, quando diz há doença cá por casa do senhor engenheiro? e 

“imaginei que fosse o médico”, apontando para um prejulgamento característico dos olhos observadores e 

julgadores. Noutro momento específico da narrativa, ele profere que a casa de Jorge e Luisa estava se tornando 

um prostíbulo (pg. 100), destacando aí seu juízo de valor e ressaltando sua imagem conservadora em defesa da 

moral e dos bons costumes, aliado a uma postura pessimista e difamadora, com conclusões chegadas com base 

em suas próprias observações. Típico “vigia de rua”, dotado de maus modos, que “cuspilha e puxa o escarro”, 

deixa claro que se para si a educação pouco importa, a vida dos outros motiva-o. 

De grande valia atentar-se também para a fala da Sra. Joana, quando diz “a Sra. Juliana, também, deita 

tudo para o mal”. Quando não se há certeza, há insinuações. Por causa do estereótipo que todos constroem 

acerca da personagem Luiza – o anjinho – todo o espaço começa a especular maldade, a torcer para que haja 

de fato um adultério, utilizando-se de indiretas, deboches ou sarcasmos. 

Ainda nesse âmbito do panoptismo falsamente despretensioso ou do “por acaso”, apresenta-se, também, 

a personagem Cunha:

— Ó Sebastião, um rapaz alto, que eu tenho visto todos estes dias entrar pala casa do Jorge, é o Basílio 
de Brito, pois não é? O primo da mulher? O filho do João de Brito? — É, sim, por quê? O Cunha fez: 
“Ah! Ah!” com uma grande satisfação. — Bem dizia eu! — exclamou. — Bem dizia eu! E aquela 
teimosa que não! Que não!... E então explicou com uma tagarelice súbita, e cansaços de voz: — O meu 
quarto é para a rua, e todos os dias, como eu estou quase sempre pela janela para espairecer... tenho 
visto aquele rapaz, a modo estrangeirado, entrar para lá... todos os dias! “Este é o Basílio de Brito!” 
disse eu. Mas a minha mulher que não! Que não!... Que diabo, homem! Eu tinha quase a certeza... Não 
conheço eu outra coisa!... Até ele esteve para casar com a D. Luísa. Oh! Eu sei essa história na ponta 
dos dedos... Morava ela na Rua da Madalena! (pg. 85)

Identifica-se, no primeiro destaque em negrito, que o Cunha demostra que está a espreitar (panoptismo) 

mesmo que não intencionalmente (alegação dele), se valendo do argumento de que seu quarto é para rua, ou 

seja: se via algo, seria por força da circunstância. O ato de vigilância se firma também na junção de fatos 

passados, quando a pessoa que está a espiar rememora algum evento que contribui para provar que a falação 

faz sentido, como é o caso do segundo grifo, marcando a fala do Cunha “até ele esteve para casar com a D. 

Luiza. Oh eu sei essa história na ponta dos dedos”. É como se o Cunha estivesse a pensar: ora, se esteve para 

casar com Luiza, certamente ainda existe entre eles alguma relação além da parental. 

Explicita-se aqui quão controladora é a sociedade (sociedade de controle) em questão, visto que a vida 

particular dos outros não é realmente tão particular, uma vez que todos sabem do passado de Luiza e de sua 
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família, principalmente que ela esteve para casar com Basílio anos antes. Tudo descrito de uma forma muito 

sutil e sarcástica.

Para além dessas questões, verifica-se que a postura de Juliana frente à situação do adultério vai além 

do panoptismo, isto é, ela busca tirar proveito da situação, como exposto abaixo:

Juliana detestava a vizinhança; sabia que a escarneciam, que a imitavam, que lhe chamavam a tripa 
velha!... – Pois também dela não haviam de saber nada! Podiam rebentar de curiosidade! Vinham de 
carrinho! Boa! Tudo o que visse ou que lhe cheirasse havia de ficar guardadinho, lá dentro. – Para 
uma ocasião! – pensava com rancor, sacudindo os quadris. (pg. 108)

[...] A primeira satisfação fora naquela noite em que achara, depois de Basílio sair às dez horas, a 
travessinha da Luísa caída ao pé do sofá. Mas que explosão de felicidade, quando, depois de tanta 
espionagem, de tanta canseira, apanhou enfim a carta no sarcófago! Correu ao sótão, leu-a avidamente, 
e quando viu a importância da “coisa”, arrasaram-se-lhe os olhos de lágrimas[...]. (pg. 183)

Parecia-lhe extremamente favorável – e satisfatório qualquer descoberta, levando em consideração que 

ela não mantinha nenhum apreço por Luiza, e essa antipatia reforçava ainda mais sua sagacidade em comprovar 

que havia ali um caso de adultério. Alimentava, portanto, objetivos outros muito maiores do que as banais 

falações, quando diz que guardaria tudo que visse ou que lhe cheirasse caso alguma oportunidade lhe surgisse. 

Como se não bastasse ser tão vigiada na rua, Luiza ainda era espionada dentro de sua própria casa (o panóptico 

que se manifesta no âmbito exterior e interior), posto que de tanto espiar, Juliana até tinha canseiras, ou seja, 

era algo constante, um trabalho de sentinela. Todo esse trabalho de vigilância estava respaldado na expectativa 

mantida por Juliana em adquirir algum bem ou mudança de vida através da descoberta da “coisa” (no geral, a 

relação entre Basílio e Luiza). Entra em cena mais uma questão: além de vigiar, punir. Essa punição – através 

das ameaças que Juliana impõe à Luiza, ancorada no panoptismo, transparece uma sociedade marcada pelo 

jogo de interesses e propósitos mesquinhos.

O estereótipo feminino também é posto sob vigilância, como por exemplo em momentos em que 

Juliana e Luiza são observadas quando às suas feições. Não é de se estranhar que, infelizmente, desde muito 

antes, a aparência feminina é motivo de comentários e vigias. O trecho abaixo mostra a maneira como Juliana 

era tratada pela vizinhança:  

A estanqueira ficou à porta, despeitada. E o Paula dos móveis, que as vira conversar, veio logo, 
deslizando sutilmente nas suas chinelas de tapete: - Então a tripa velha escorregou-se? - Ai! Não se 
lhe tira nada. O Paula enterrou as mãos nos bolsos, com tédio: - Aquilo, a do Engenheiro besunta-lhe 
as mãos... É ela quem leva a cartinha, quem abre a portita de noite”... (pg. 108)
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Por saber que, na rua, todos a difamam e zombam de sua aparência, se nega a contar o que sabe, 

deixando todos perturbados por tão grande curiosidade. A tripa velha, apelido atribuído a Juliana devido sua 

aparência (a sociedade que cuida da vida alheia e atribui apelidos difamatórios), reflete, também, as marcas 

dos padrões do estereótipo feminino, que enchia os olhos de quem observava. Luiza também era observada no 

que diz respeito à sua figura, mas de forma dissemelhante à de Juliana, possuindo até admiradores, como é o 

caso da personagem Castro, explicitado no trecho: 

Ao fim da Rua do Ouro o coupé parou num embaraço de carroças, e Luiza viu no passeio ao lado o 
Castro, o Castro dos óculos, o banqueiro, que Leopoldina lhe dizia que “tinha uma paixão por ela”; 
um rapazito roto oferecia-lhe cautelas; e o Castro nédio, com os dois polegares nas algibeiras do colete 
branco, dizia graças ao rapaz, com um desdém ricaço, dardejando olhadelas sobre Luíza, através dos 
seus óculos de ouro. (pg. 188)

Numa relação de divergência de condição de vida entre Juliana e Luiza, aquela levara uma vida baseada 

em servir, sem muito zelo corpóreo ou mordomias, já esta, em sua jovialidade, trazia consigo o “luxo” de 

desfrutar da vida leve, do brio, das vaidades. Ambas atraíam olhares vigilantes que a cercavam quanto aos seus 

arquétipos, porém de maneiras distintas e/ou opostas.

É sabido que não apenas Luiza estava sob vigília. Toda a movimentação em torno de sua casa atraía a 

atenção de seus vizinhos, tentados, a todo custo, pela vontade ferrenha de saber o que se passava:

A tia Joana, que andava a arranjar a mesa do almoço muito calada, pôs-se então a dizer com a sua 
vozinha arrastada e minhota: — Ora, esteve aí ontem a Gertrudes, a do doutor, com uns palratórios, 
com umas tontices!... — A respeito de quê, tia Joana? — perguntou Sebastião. — A respeito de um 
rapaz, que diz que vai agora todos os dias à casa da Luisinha. Sebastião ergueu-se logo: — Que disse 
ela, tia Joana? A velha assentava a toalha devagar com a sua mão gorducha espalmada: — Esteve aí a 
palrar. Quem seria, quem não seria? Diz que é um perfeito rapaz. Vem todos os dias. Vem de trem, vai 
de trem... No sábado, que estivera até quase à noitinha. E cantou-se na sala, diz que uma voz que nem 
no teatro... Sebastião interrompeu-a, impaciente: — É o primo, tia Joana. Então quem havia de ser? É 
o primo que chegou do Brasil. A tia Joana teve um bom sorriso. — Eu logo vi que era coisa de parente. 
Pois diz que é um perfeito rapaz! E todo janota! (pg. 90)

Basílio, já que protagonizava junto com Luiza a situação motivadora das falações, também estava 

fadado a ser controlado pelos bisbilhoteiros de plantão. Nos dois primeiros trechos em destaque, a tia Joana 

já está ciente de que ele aparece todos os dias, vai e volta de trem e que canta muito bem. Não saberia 

dessas coisas se não estivesse a espreitar. A preocupação em se saber quem era, quem não era, a frequência e 

permanência, o transporte que utilizava: cada detalhe é crucial para o sucesso da “investigação”.

Em todo esse contexto, a figura de Sebastião, amigo de Jorge, foi apaziguadora, dado que fora ele quem 

recebera todas as observações da vizinhança e quem alertara Luiza a respeito do que se passava.
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— “Não passa um gato que esta gente não dê fé!” — pensou Sebastião. “E que línguas! Que línguas! 
Devo fazê-lo, ainda que estoure! Se ela amanhã está melhor, digo-lhe tudo!” (pg.105)

Estavam justificadas, santificadas mesmo aquelas passeatas todos os dias! Ia ser a enfermeira da pobre 
D. Felicidade! Era necessário que todos soubessem: o Paula, a estanqueira, a Gertrudes, as Azevedo, 
todos, de modo que quando a vissem de manhã, subir a rua, dissessem: Lá vai fazer companhia à 
doente! Santa senhora! (pg. 155)

Para Sebastião, era uma situação incômoda, responsável por deixá-lo indignado, como se traduz no 

primeiro excerto. Além de suportar todas as indagações dos curiosos, tivera que mentir para toda a vizinhança 

– como exposto nas marcações do segundo recorte. Foi uma estratégia de “limpar a barra” de Luiza, para 

que as falações pudessem ser cessadas. Isso justifica mais uma vez a obrigação em manter uma postura que 

conserva a moral e os bons costumes, ainda mais diante de um cenário tão carregado de panoptismo. 

Considerações finais

A partir dos estudos, análises e associações feitas, foi possível constatar que a construção do espaço 

literário no romance está associada ao definhamento da sociedade portuguesa retrógrada do século XIX, pois 

a Lisboa descrita é decadente em sua estrutura arquitetônica e moral, condizendo à proposta do movimento 

realista em que Eça de Queiroz se inclui, no que tange também ao cuidar da vida alheia como característica 

do mundo real.  

Foi possível conceber, além disso, que a teoria do panoptismo também funciona quando seu objetivo 

é proferido por indivíduos e que a vizinhança funcionou como a sociedade de controle proposta por Foucault 

através de seu comportamento. Foram destacados também os modos como esse panoptismo é praticado, seja 

ele justaposto a argumentos sutis e sarcásticos, seja ele escancarado, baseado em interesses ou na observação 

audaciosa da feição feminina. São diversos os ângulos pelos quais se pode observar como essas práticas 

panópticas, tanto da rua para com a personagem como de dentro da própria casa, se apercebem e se englobam 

na sociedade retratada por Eça de Queiroz e como a controlam moldando ou subvertendo o comportamento 

da personagem Luiza.  
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Desde 
Buenos 

Aires
araceli otamendi

Personajes de Buenos Aires 

La titiritera 

Se sienta en la puerta de una librería. Al lado, tiene el canasto con los títeres que 
hace ella. Duendes, brujas, princesas, hadas y hasta un soldado esperan a los 
compradores mientras se exhiben. Mientras, la mujer lee un libro. Le pregunto 
cuánto cuesta un títere. ¿Cuál, me dice? La bruja, digo. La titiritera me mira con 
complicidad: Hay que tener una bruja en casa para que no entre otra. Sí, claro, así 
dicen, le contesto. Nos ponemos a hablar de los títeres. ¿Cuánto tiempo hace que 
hacés esto? Le pregunto. Muchos años, dice. También tengo varias obras escritas. 
Quisiera ver los títeres le digo, entonces me los muestra sacándolos del canasto uno 
por uno. Hay duendes despojados de lujos, hadas mejor vestidas, brujas modestas 
y también con ropas más lujosas, vestidas de tul y con estrellas en el sombrero. 
Me gustaría fotografiar los títeres, le digo, para mi revista. Me dice que sí, que les 
sacan muchas fotos, sobre todo en el barrio de San Telmo, adonde va los fines de 
semana. Seguimos hablando durante un rato, no sé por qué la conversación deriva 
hacia el tema de la madre. Me cuenta que hace unos días le compró a su madre en 
la Feria de San Telmo un álbum de tejidos a mano. Ella tejía mucho, me dice. Pero 
cuando se lo dí me dijo: ¿Por qué no me lo trajiste a los cuarenta años? Ahora no 
tengo más ganas de tejer. Volvemos nuestra atención hacia los títeres. Le digo que 
iré a buscar la cámara para tomar las fotografías. Mientras seguimos conversando 
y mirando los títeres me pide que les acomode las caras para que se vean en las 
fotos. Le compro una bruja, la del vestido negro y lujoso, con tul y estrellas en el 
sombrero. La voy a colgar de la biblioteca, le digo. No, no, no la cuelgues, los títeres 
no tienen que estar colgados, parecen ahorcados. ¿Entonces? Ponela en un jarrón, 
si querés. O apoyada en la biblioteca, porque si no se hunde. Está bien, le digo, voy 
a hacer eso. Más tarde vuelvo con la cámara, ya es de noche y empiezan a circular 
los cartoneros, la gente que busca cartones  para después venderlos. Vienen con los 
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carros y caminan empujándolos mientras van acumulando papeles y cartón usado. 
Mucha gente camina apurada y no me permite sacar las fotos, pasan demasiado 
rápido. A mi espalda, los autos corren veloces. La titiritera me dice que no quiere 
salir en las fotos porque no es fotogénica y sigue leyendo. Tiene un gorro negro 
parecido al de los duendes que hace ella. Gatillo la cámara, algunos títeres están 
de frente, mientras, la titiritera sigue leyendo impasible, mientras varias personas 
recorren en la librería la mesa de ofertas. 

© Araceli Otamendi 
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sorriso
à poesia

daniel bezerra

Quando ela passa

Quando ela todos os dias passa 
Eu observo pela minha janela
Que a neve deixou embaçada 
A mais sublime imagem dela

Na imensa escuridão tristonha 
O silêncio daquela rua sombria 
Ela logo aparece bela e risonha 
O seu riso brilha mais que o dia

E quando a noite fica abafada 
Contemplo-a caminhar na rua 
Segue faceira sua caminhada 
Pela rua só iluminada pela lua 

Ela carrega em seu semblante 
Uma tão profunda melancolia 
E nos lábios um riso oscilante 
De quem não conhece alegria
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O PODER DA ARTE
Dhiogo J. Caetano

Opinando e Transformando

Eduardo Marinho - Ser HUMANO, artista multifacetado, escritor dos 
esquecidos, ativista social, filósofo. Protagonista do documentário “Observar e 
Absorver” - https://falauniversidades.com.br/filosofia-de-vida-o-filme-observar-
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e-absorver-esta-disponivel-na-internet/

Eduardo Marinho, obrigado por me apresentar parte do meu Eu menor que se 
abriga no seu Eu iluminado.  

Em sua opinião, o que é cultura de paz? 
Não vou saber definir o termo, em sua concepção. O que posso é formar a minha 
concepção, a partir da minha criação pessoal de cultura de paz numa sociedade 
onde a disputa, o conflito, o vencer, o lutar são estímulos sociais implantados 
a partir do inconsciente. De tal maneira profunda que as próprias pessoas que, 
inconformadas com as injustiças gritantes e cotidianas, pretendem trabalhar na 
evolução social pra um modelo mais humano, acabam se pondo “em luta”, como 
se fosse possível modificar a sociedade do confronto exatamente confrontando 
com ela em suas instituições. Desistindo de “vencer na vida”, das garantias sociais 
da classe onde nasci – garantias essas sob condições de acumpliciamento ou 
conivência silenciosa –, do “respeito social” devido às classes médias e altas, criei 
minha cultura de paz a partir da paz de espírito, se estendendo por minhas relações 
com pessoas, acontecimentos e situações. Quando percebi, na universidade ainda, 
que não poderia “mudar o mundo” como pretendiam na coletividade universitária, 
mudei minha vida. Valores, comportamentos, objetivos de vida, desejos, visão de 
mundo, tudo foi modificado, pra horror dos familiares e amigos. A partir daí, o 
mundo mudou pra mim e a vida ganhou significados que eu não suspeitava. Neste 
estágio social em que vivemos, cultura de paz é uma anomalia a ser alcançada por 
exceções às regras. Exceções altamente contaminantes que acabam se tornando 
referências nos seus meios coletivos, por onde passam e vivem.
 
Como podemos difundir de forma coerente a paz neste vasto campo de transformação 
mental, intelectual e filosófica?
Não sei. Nunca pensei nisso. Eu me sentiria arrogante e pretensioso se pensasse em 
“ensinar as pessoas”, conscientizar outros que não eu mesmo. Precisaria me sentir 
em nível de consciência elevado pra querer conscientizar ou pacificar as pessoas, 
por isso aplico em mim tudo o que penso que deveria ser desenvolvido pelo ser 
humano pra alcançar harmonia social. Vejo o processo coletivo caminhando e me 
ponho no meu caminho, fazendo o que posso e devo na única parte da coletividade 
sobre a qual tenho esses poderes – eu mesmo. Com as modificações que produzi 
em mim mesmo, passei a tratar com a coletividade da minha maneira, e não da 
maneira convencional. Com o tempo notei, pelas reações, encontros e resultados, 
que daí resultavam conseqüências coletivas, sem que eu me programasse pra isso.
 
Como você descreve a cultura de paz e sua influência ao longo da formação da 
sociedade brasileira/humanidade?
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A sociedade brasileira e a civilização européia que se implantou no mundo na 
base do canhão, da destruição, da apropriação, da invasão, da escravização, do 
saque e do extermínio não foram formadas por nenhuma cultura de paz, muito ao 
contrário, é a cultura da guerra, do morticínio, da colonização, do domínio territorial, 
educacional, moral, psicológico e social. Vendo o Brasil como parte do planeta, 
caminhamos ao longo dos séculos e milênios em permanente desenvolvimento 
externo e interno, no micro como no macro. Direitos humanos é uma expressão 
recente, pós segunda grande guerra, e ainda encontra bastante resistência nas 
instituições, devido ao controle dos poderes econômicos, um punhado de podres 
de ricos que há muitos séculos dominam os Estados – através das suas instituições, 
do controle das comunicações, da formação dos seus agentes de segurança e de 
uma capilaridade imensa nos poderes tanto públicos quanto privados. Tomar 
consciência da realidade é fundamental neste sentido e a aplicação individual, 
profunda e sincera, antecede a aplicação coletiva.
 
A cultura, a educação liberta ou aprisiona os indivíduos?
Qual cultura? Qual educação? A que temos é a cultura do consumo, da superficialidade 
mental, da ostentação, da disputa eterna, da forma acima do conteúdo. A educação 
que temos é enquadradora, limitante, construída por e destinada ao “mercado de 
trabalho”. Não há no horizonte “educacional” da sociedade o objetivo de desenvolver 
e alcançar harmonia social, não há o objetivo de eliminar a miséria, a exploração, 
a ignorância, o desabrigo, o abandono. O objetivo é formar competidores pro 
“mercado”, na faixa da classe média, e mão de obra barata, gente explorável, 
profissionais de segunda categoria, pobres, ignorantes, fáceis de enganar, de 
programar, de induzir opiniões. A cultura como formadora, como afirmação 
artística, humanizante, questionadora e propositiva, que não se deixa levar pelas 
seduções empresariais, pelo aceno da riqueza material, pela fama das consciências 
vendidas, é francamente hostilizada, sabotada, desqualificada, criminalizada ou 
desprezada. A educação libertadora, conscientizadora, questionadora e formadora 
de senso crítico é igualmente uma heresia, digna das piores calúnias, infâmias e 
perseguições. O diabo é “cumunista”, papo de escravista e de cérebros lavados e 
enxaguados no massacre midiático, publicitário, educacional e ideológico.
 
Comente sobre o espaço digital, destacando sua importância na difusão do despertar 
da humanidade.
Como tudo – ou quase tudo – pode ser bem ou mal usado. E é, das duas maneiras. 
No contexto social em que vivemos, é natural que o uso egoísta, mentiroso, 
distorcedor, desinformativo, truculento seja maioria. Por isso mesmo digo sempre 
que na atualidade e ainda por muito tempo, é preciso garimpar as exceções. Estas 
é que impulsionam mudanças no sentido de humanização da sociedade. De minha 
parte – não me arvoro a falar pelos demais – uso esse espaço basicamente com o 
mesmo conteúdo que exponho em meu trabalho, em evolução nesses quarenta anos 
de vivências a partir do chão da sociedade, onde estão os mais fortes, inconscientes 
de sua força e importância no contexto social. Sensibilizar, esclarecer, conscientizar 
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é uma necessidade coletiva que aplico no meu trampo a partir de mim mesmo. E 
ele cumpre sua função coletiva. O que antes era só uma forma de descarregar 
meu coração no mundo demonstrou ter serventia pra muitos – e me cobrou 
responsabilidade por isso mesmo.
 
 
Qual mensagem você deixa para a humanidade?
Quem sou eu pra deixar uma mensagem pra humanidade... não teria essa pretensão. 
Acho que se houver alguma, essa mensagem é o meu viver a vida, da maneira que 
escolhi, sem me deixar levar por ameaças, pressões ou seduções. Viver de acordo 
com a própria consciência pode trazer inúmeros problemas com as convenções e 
os convencionais. Mas é a melhor forma de se ter paz de espírito – mesmo depois 
das “tempestades” que frequentemente acontecem quando se modifica valores e 
comportamentos. Superadas as turbulências, vale demais a pena.

https://www.youtube.com/watch?v=mczr240MGdA

http://observareabsorver.blogspot.com.br/?m=1 
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Astrolabio

Márcia Batista Ramos

 VINE A PARÍS PARA OLVIDARTE

“He venido a París para olvidarte

pero tú obstinado me impregnas todo espacio.

Eres la quimera horrorosa de los aleros de Notre-Dame,

eres el ángel que invencible sonríe.” Maria Luisa Spaziani

Ex-amor:

Vine a París para olvidarte, me alojé en Montmartre, es uno de los barrios más 
peculiares y encantadores que tiene París. Antiguamente fue conocido como el 
barrio de los pintores, debido a que aquí vivieron muchos pintores impresionistas 
durante el siglo XIX y en el siglo pasado aún era un barrio bohemio. También es 
un lugar pintoresco por su geografía, está situado en una colina de 130 metros de 
altura en la orilla derecha del Río Sena y es conocido por la Basílica del Sacre 
Coeur cerca de la cumbre. Se llega luego de caminar por empinadas y pequeñas 
callejuelas, me recordó a La Paz, por su geografía. Desde el templo se obtiene 
vistas panorámicas de la ciudad.
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El barrio tiene una historia interesante de planetas, monjas, ovejas, reyes, artistas 
y prostitutas…

Primero llamaron a este lugar de Mons Marcare, o sea Colina de Mercurio. 
Luego, se lo denominó Mons Martis, que quiere decir Monte de Marte. Cuenta 
la historia que el Obispo de París, San Denis, fue decapitado en esta colina en el 
272 D.C. Después, en la Edad Media se construyeron varios conventos y también 
fue hospedaje de Enrique IV en 1589. En la época de la Revolución Francesa, los 
campesinos destruyeron todos los edificios existentes. Pasó el tiempo la lluvia lavó 
los destrozos, el pasto y la hierba crecieron y algunos desposeídos empezaron a 
habitar el lugar que se convirtió en una comunidad independiente de París, donde 
se criaban ovejas. En 1860 pasó a ser el distrito XVIII de la capital francesa. 

Luego a mediados del siglo XIX, Montmartre fue lugar de vivienda de numerosos 
artistas, porque era relativamente barato el alquiler y la comida. En este lugar 
vivieron artistas de la talla de Van Gogh, Matisse, Renoir y Toulouse-Lautrec (él 
que era primo de sí mismo). Lógicamente, que cuando ellos habitaban por esos 
lares, el barrio tenía la peor reputación, porque de a poco, se instalaron innúmeros 
burdeles y cabarets desde el 1800. 

Hoy, ya no es el barrio que Charles Aznavour inmortalizó en su canción la Bohéme 
en 1965.  Hay lugares preciosos como la Rue Lepic con sus tradicionales cafés 
(donde se filmó la película Amélie), pero Montmartre, hoy es un lugar turístico, 
las luces de neón en las proximidades de la Place Pigalle, donde se encuentran 
varios cabarets, entre ellos el mítico Moulin Rouge, y la parte más bohemia, a 
la que se llega luego de subir unos 200 escalones o utilizando el funicular. En la 
zona más alta de la colina y enmarcada por la Place du Teatre, es muy agradable, 
tiene restaurantes y galerías de arte. Ya caminé por todo el barrio: la Iglesia y 
el mercado de Saint Pierre, el Espace Dali, el Theatre de Abbesses, el cabaret 
Patachou, el cementerio, la estatua de Chevalier de la Barre, la Place Blanche, la 
Bonne Franquette y la Place Emile-Goudeau.

En fin, hay mucho que pasear y conocer en la ville lumière, apenas estoy empezando. 
Vine a París para olvidarte y seguramente, cuando leas está carta ya te habré 
olvidado. París, 29 de septiembre de 2022.
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Casinha de 
Sapê

Rosa Regis

DONA ONÇA PINTADINHA

e Sua Sabedoria
 

 

Era uma vez uma onça

Que morava na floresta

Uma onça muito alegre

Que sempre fazia festa.
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E cada festa durava

Dois três dias sem parar

Onde a bicharada ia

Para comer e dançar

 

Brincavam se divertiam

Sem qualquer preocupação

Até caírem cansados

Esparramados no chão.

 

Na floresta tinha tudo

De que os bichos precisavam!

Com a alimentação e água

Jamais se preocupavam.

 

Mas um dia, logo cedo,

Todos ainda dormindo,

Dona Onça, que era esperta,

Viu, no mato, algo bulindo.

 

Levantou-se, devagar,

Procurando descobrir

Que bicho estranho era aquele

Fazendo o mato bulir.
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Era um bicho diferente

De todos que conhecia:

Andava sobre dois pés!

Bem alto lhe parecia.

 

Um objeto nas mãos

Apontando em pontaria.

Dona Onça percebeu

O perigo que corria.

 

Pensou logo nos filhotes

Que inda mal sabiam andar

E que aquele ser maldoso

Poderia lhes matar.

 

Também lembrou dos amigos

Companheiros da floresta

Alegres e divertidos

Sempre, sempre a fazer festa.

 

De repente, um som de tiro!

O desespero aumentou.

O tiro significa

Que um bicho o homem matou.

Ouve um estalido seco...

É o som do mato queimando!
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A bicharada correndo,

Bichinhos novos “chorando”.

 

Dona onça pensa um pouco,

Tenta a cabeça esfriar,

Convoca os bichos mais calmos

Para estratégias criar.

 

Criou um grupo de frente

Para espantar os humanos

Outro pra apagar o fogo.

E assim vivem há muitos anos.

Seria bom que assim fosse!

Que os animais e a floresta

Pudessem se defender!

No entanto, que lhes resta?

 

Pois o ser humano, em si,

Em sendo filho de Deus

Como os animais, deviam

Respeitar os “irmãos” seus.

 

Humanos e animais

São criaturas criadas

Por Deus Pai Onipotente!

E devem ser respeitadas.
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 A floresta é Bem Divino

Que o Senhor nos doou

A nós e a todos os bichos

Quando este mundo criou.

 

Dona Onça finaliza

 

Sem a Natureza, o homem,

Que é natureza também,

Finará junto com ela!

E não restará ninguém.

 

 

 

 

Natal/RN - 2021
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RELÓGIO DE 
PAREDE

Rosângela Trajano

As crianças com altas habilidades/superdotação
Rosângela Trajano

Somos humanos porque usamos da razão. O que nos torna diferentes dos outros animais é o 
fato de pensar e poder tomar decisões. Com as crianças do mesmo jeito. Todavia, com alguns 
adultos e/ou crianças esse pensar seja mais apurado, mais intenso, mais forte, mais especial. 
Sim, especial! Especial é tudo aquilo que se destaca do óbvio, do comum, dos demais! Uma 
mente que consegue produzir pensamentos diferentes de todos os demais é capaz de mudar 
mundos, melhorar vidas, tornar-se melhor para si mesmo ou quem sabe inventar uma nova 
forma de olhar ao nosso redor.
Hoje venho falar de crianças com altas habilidades/superdotação. Não! Eu não vou falar daquelas 
crianças com um QI alto. Essas todas já conhecem. Também não vou falar de inteligência medida 
através de testes padrão que já não fazem mais sentido nos dias atuais. Quero falar daquelas 
crianças que se destacam das demais pelo seu pensamento precoce. Aquelas que aos três anos 
de idade já podem tocar um piano ou fazer a leitura de um livro sem nunca ter estudado isso 
antes, mais detalhadamente as crianças que são criativas.
Sim! A criatividade também anda junto com a inteligência e devemos saber que uma não existe 
sem a outra. Por longos anos se foi pensado que somente crianças com alto QI eram inteligentes, 
porém os psicólogos trouxeram novos estudos e testes que agora incluem a criatividade das 
crianças em tomar decisões, em resolver problemas, em criar histórias, em inventar brincadeiras. 
Somos sempre levados ao espanto ao vermos uma criança tocar piano perfeitamente na tenra 
idade, mas não nos espantamos ao ver uma criança inventar o seu próprio brinquedo porque 
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achamos comum esse tipo de invenção. Precisamos urgente valorizar a criatividade das nossas 
crianças para que elas possam cada vez mais desenvolverem as suas habilidades e se tornarem 
melhores a cada dia.
Uma criança que tem um poder de criatividade aguçado pode ser considerada com altas 
habilidades/superdotação. Ela não precisa ser boa em matemática ou linguagem apenas, ela 
tem que ter um conjunto de pensamentos que abordem as áreas artísticas também. A música, 
a dança, a literatura e tantas outras artes fazem parte do mundo da criança desde a tenra idade. 
O que ocorre é que crianças que os pais têm maior poder aquisitivo são estimuladas logo cedo 
a desenvolverem a sua criatividade e as moradoras de periferias são ignoradas e talvez nunca 
alguém descubra o qual são habilidosas em quase tudo.
Ter altas habilidades/superdotação para uma criança exige muito cuidado dos pais e professores. 
Na infância, tendemos a não valorizar o pensamento das crianças e isso pode ocasionar numa 
perda de talentos. Aquilo que não é exercitado acaba morrendo. Toda criança deve ter a sua 
criatividade incentivada, valorizada e absorvida por todos os que convivem com ela. Não são 
apenas joguinhos e exercícios de lógica ou matemática que vão desenvolver na criança as altas 
habilidades/superdotação, mas a pintura, a poesia, a fotografia, a dança, a música e tantas outras 
artes que ela venha a gostar e fazer com maestria.
Uma criança com altas habilidades/superdotação inventa os seus próprios brinquedos, dá vida 
às pedras, inventa as suas próprias histórias, consegue ensinar o que aprendeu na escola aos 
seus pais, é atenciosa e cuidadosa com as suas coisas. Não gosta que mexam no seu pequeno 
mundo e muito menos que invadam a sua privacidade. É sempre chamada para brincar com 
os amiguinhos e lembrada nas festas de aniversário. Desde cedo tem poder de liderança e é ela 
quem comanda o trenzinho de brincadeira. Desde cedo começa a fazer coisas diferentes das 
demais crianças e até mesmo de alguns adultos. A sua criatividade se destaca das demais. Vive 
a inventar. O seu pequeno pensamento nunca para. Tem capacidade para inventar brincadeiras 
mesmo estando sozinha.
No entanto se essas altas habilidades/superdotação não forem observadas na tenra idade 
perderemos talentos ao longo dos anos que talvez fiquem escondidos pelo resto da vida. Cabe 
aos pais e professores observarem esses pequenos detalhes de criatividade existentes nas suas 
crianças. Uma criança que consegue desenhar perfeitamente aos dois anos de idade tendo o seu 
traço delicado riscado na folha de papel com a destreza de um adulto pode ser considerada com 
altas habilidades/superdotação. O fundamental para ser inteligente é fazer uso da criatividade 
que muitas vezes é confundida pelos adultos como uso do imaginário. Duas coisas que são 
completamente diferentes.
Uma criança pode fazer uso do imaginário e ser criativa ao mesmo tempo. Ela pode ouvir uma 
história sobre um elefante e imaginar como ele é, pôr seu pensamento em prática e com uma 
massinha de modelar criar um elefante com três pernas, duas cabeças, seis trombas e depois 
dizer que o elefante está feliz. Sim, ela usou a criatividade para modelar o seu próprio elefante. 
Não lhe deram nenhum elefante de brinquedo de presente. Do mesmo jeito, a criança que usa 
da criatividade para não se sentir sozinha e mesmo sem saber ler ainda escreve no seu amassado 
caderninho lindas poesias que ela mesma faz questão de ler em voz alta. Tudo de mentirinha.
O poder da criatividade da criança deve ser levado a sério por pais e professores. Descoberto 
desde cedo por psicólogos. Essa criança necessita de um ensino e cuidados diferenciados. Para 
ela as aulas da escola podem se tornar chatas e cansativas se forem apenas para copiar do 
quadro o que a professora escreveu. Fazer cópias de tarefas e exercícios que não exigem da sua 
criatividade podem levá-las ao fracasso nos estudos e até mesmo passarem a ser vistas como 
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alunas de fraco rendimento, preguiçosas, cansadas. Na verdade, é a forma como está sendo 
passado o ensino que não alcança o pensamento divergente da criança que necessita a todo 
tempo fazer uso da sua criatividade.
Não é fácil ser uma criança com altas habilidades/superdotação num mundo onde as pessoas 
não têm mais tempo para nada. Geralmente, passam despercebidas essas habilidades. Ninguém 
vê que aquela criança tem algo diferente e que precisa de cuidados para desenvolver-se. Nas 
escolas, quando isso é observado tendem a acelerar a criança de ano letivo, mas não existe um 
currículo preparado para atendê-la no ano seguinte. Simplesmente terminará os seus estudos 
primeiro que as demais crianças da sua idade.
A criança com pais letrados tem mais chance de ter a sua criatividade reconhecida e investigada, 
pois esses entregam os seus filhos desde cedo aos cuidados de professores particulares que são 
pagos para cuidarem da educação das suas crianças. Esses professores, em grande parte, tendem 
a descobrir talentos porque como têm apenas aquela criança como único aluno dispõem de 
tempo para observá-las com detalhes e acabam descobrindo que elas são diferentes das outras 
na forma de pensar e agir. Já as crianças de periferias e muitas delas são talentosas e têm altas 
habilidades/superdotação são esquecidas nos becos e ladeiras a empinarem as suas pipas feitas 
com uma criatividade nunca vista.
Que possamos ter mais tempo para observar as nossas crianças, como elas agem e criam coisas 
para tornar o mundo melhor, pois são elas as que mais se preocupam com a melhoria do que 
está ao seu redor. Os adultos deveriam se espelhar nas crianças para criarem novas formas de 
cuidar do mundo. Ser uma criança criativa é ter altas habilidades/superdotação.  
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Cartas
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À moda antiga (32)

Remetente: Mdc santos

Destinatária: Morena Linda

 Estava eu aqui pensando no quanto a saudade faz parte de mim.  Olho para o mundo a minha 
volta desejando sua presença e uma vontade imensa de dividir minhas emoções diárias. Sempre 
sinto um bem-estar imenso ao lê o que me envias. E suas poesias permitem que eu continue 
inspirado. Para mim é tão fácil deitar e adentrar num mundo paralelo e saber que ali posso 
me encontrar contigo. Neste “paraíso” aquecemos nossas almas através das boas vibrações ali 
existentes.  Sabe, Morena, gosto de cultivar as flores do meu jardim para que jamais percam 
seu perfume.  Amo vislumbrar a imensidão de cores diversas e, para mim é super gratificante, 
ver-te lá linda e exalando sua essência ao espaço.  Daqui, de onde estou nesse momento, 
banho-me com teu perfume. Dou asas à imaginação e sonho...Sonho...sem fim.

 No meu mundo, por vezes conturbado, você chega a cada segundo deixando sua tranquilidade 
e sua experiência as quais muito me acalmam. A ti, Morena Linda, devo imensa gratidão. 
Continue a fazer parte de minha existência. Feliz sou e estou por você, por nós.  Aqui deixo 
meu abração bem apertado recheado de harmonia.

   Nesse Universo de mudanças 

   Você é o melhor que há,

    Nos teus passos firmes

        Sigo sem titubear.

   Mdc santos 

.
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Contos
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Ariane de Medeiros Pereira praticante dos sertões do Seridó, no Estado do Rio Grande do Norte, amante do 
que toca alma e torna dos dias mais sensíveis.

Os encantos de um sertão musicado pelo vialejo misterioso

As terras distantes com aquele céu azulado, com o sol que gritava em brasa e as nuvens eram escassas, 

dizia muito sobre aquelas paisagens sertanejas longínquas do imaginado. Ao longe se ouvia uma toada de um 

vialejo mal assombrado. A vegetação era pequena e rasteira, mas não se conseguia visualizar quem praticava 

aquela sonoridade, o toque teimava em surgir por meio das flores e mormaço daquele sertão resistente.

Os dias se passavam e os sertanejos continuavam desconfiados das belas melodias existentes, mas 

nenhuma alma viva, não se via. O que será que acontecia naquele sertão do meio dia? Era um som tocado da 

asa branca estridente, com o gemido da acauã assombrada que levava aos sertanejos ficarem ausentes. Alguns 

perdiam a noção do tempo e não se recompunha da tamanha agonia. Aquele som ritmado de sabedoria e 

agonia.

A natureza parecia não se incomodar com o som do vialejo ardente. Seus sons naturais continuavam a 

abrilhantar a Caatinga em alento. As árvores balançavam suas pequenas folhas simbolizando o vento. O vento 

se espalhava pelas cercanias e diminuía o mormaço quente. O sertanejo almejava que fosse um novo sinal das 

chuvas que haviam se tornado ausentes.

No meio daquele mundo todo continuava a ouvir o som do vialejo estridente. Os homens do sertão 

começaram a criar imaginação e já não aguentavam de curiosidade para descobrir de onde vinham toda 

aquela musicalidade. Resolveram que o mistério iriam desvendar para sua curiosidade cessar. Montaram um 

acampamento em meio a caatinga quente. 
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Não demorou a escutar o barulho do vialejo. Correram para espiar quem estava a tocar de relance 

viram um vulto passando em conformidade com os galhos da jurema. Não obtiveram em êxito em descobrir 

o mistério da vialejo transeunte. Também, não poderiam desistir da empreitada definida. Lembraram que no 

passado havia história sobre o homem que tocava vialejo.

Os sertanejos se juntaram e formato de uma roda de conversa e passaram a rememorar, segundo as 

histórias escutadas dos antepassados, como o pretérito tocador de vialejo agia naqueles sertões. Cada um 

gestava uma memória individual que ao compor todas as falas resultaram em belas lembranças coletiva. 

Aquele antigo tocador de vialejo era um homem que foi dado a alegrar o sertão com sua música e sua arte. 

Jamais, havia ido a uma escola para aprender a notas. Conseguiu conduzir seu dom praticando pela Caatinga a 

fora, sem mestre, sem uma formalidade. Tocava a música com o que mais de genuíno possuía em seu coração 

e em sua alma. Mas, seria seu espírito encantando na floresta que tocava agora?

Os sertanejos se arrepiaram e se assustaram com a ideia do morto vivo pelas terras sertanejas, com 

seu vialejo assombrado. Continuavam a se perguntar o que fariam? Alguns disseram que mal assombro não 

existiam e que deveriam continuar na espera para descobrir; outros, prefiram argumentar que era melhor deixar 

quieto e fingir que não ouviam nada. Mas, a imaginação não os deixavam viver em paz. Assim, decidiram 

seguir o plano e tentar descobrir se seria a alma ou alguém do presente.

Os dias transcorriam e tudo continuava igual: a Caatinga com sua natureza ditando as regras, regada 

pelo som persistente do vialejo desconhecido. Os homens dos sertões não aguentavam de curiosidade. 

Montaram uma rede de pesca junto as juremas para ver se pegavam o indivíduo do vialejo. Nada acontecia, 

ninguém foi pego e o som continuava a ecoar pelos os sertões adentro. Os sertanejos, também, não retiram a 

rede, mas desistiram de seu plano de captura e com o tempo, apenas, se acostumaram com o vento natural e 

o som misterioso.

Era final de ano naquelas terras mal assombradas quando os sertanejos escutaram um grito estridente: 

socoroooooooo! Todos da redondeza correram para saber o que ocorriam deparam-se com um homem, por 

volta de seus 30 anos, se debatendo com uma rede de pesca. Todos se entreolharam e sabiam que era a bendita 

rede que eles haviam colocados. O homem apanhado fazia todo tipo de reclamação: como pode existir uma 

rede de pesca em meio as juremas da Caatinga do sertão? Que mal assombro é este? Será que os peixes 

mudaram seu estilo de vida? Isso é que estranho? Lugar mais doido para se passar. Os sertanejos riam com as 

lamúrias do homem a contestar. O transeunte se soltou com a ajuda dispendida pelos demais.

Os sertanejos, então, explicaram o motivo da rede de pescar em meio as juremas. Agora, foi a vez, do 
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viajante gargalhar em demasia. Eu já tinha escutado de tudo menos um vialejo assombrado na Caatinga. Ele 

ria e tirava saro com o rosto dos sertanejos que já estava ficando endiabrados. O transeunte falou com atenção: 

e desde de quando existe esse mal assombrado por estas bandas?

Os sertanejos rememoraram e falaram dia, mês, e ano dos acontecidos. O viajante não parava de ri e 

disse: isso aqui te lembra algo? Os sertanejos se olhando falaram: um vialejo, é lógico. O viajante completou: 

pois bem, este é meu vialejo e todos os dias a mais ou menos um ano, passo por aqui tocando meu vialejo. 

Como sempre estou com pressa, ando apressadamente.

Os sertanejos descontentes falaram sem hesitação: que dizer que era você seu cabra da peste que nos 

metia medo a todo esse tempo? O viajante apenas falou: não me acuse do que não sei, apenas toco o meu 

instrumento relembrando a herança de meu pai, que andava por estas bandas em tempos passados alegrando a 

vida dos sertanejos. Se vocês me julgaram de alma penada, aí já são outros quinhentos. Não me responsabilizem 

pelo que vocês pensam, apenas verifiquem bem os causos que são típicos dessas terras de mistérios. 

Os sertanejos entenderam que o transeunte tinha razão, havia sido eles que deixaram sua imaginação 

florir e criar um medo do sobrenatural que não existia razão de ser. Todos compartilharam os risos e aproveitaram 

o som do vilarejo que tocou diversas músicas sertanejas e o som da asa branca que era o mistério do vialejo 

mal assombrado dos sertões.



 

 REVISTA BARBANTE - 66

         

 Carlo Montanari, contador de “causos” com 6 livros editados e mais de 60 antologias como coautor. 
Prêmio “DIAMONDS OF ARTS” - ABRASA  Áustria, Troféu DRUMMOND - Itabira MG, vários  troféus “MELHORES 
DO ANO” - Associação Internacional de Escritores - LITERARTE... Criador do Projeto Semeando Livros Mundo 
Afora, que doa livros por onde passe!

 Foi feito com muito amor, com toques sensuais...

                                                    

Os olhares se cruzaram como dois supersônicos nos céus. A jovem sentiu aquele friozinho 
lhe transpassar as partes íntimas. Ele observou em si um prazer, que lhe tremeu todo o corpo, 
agora já suado.

... Era o início esplendoroso de uma química a revolucionar todos os átomos possíveis em uma 
reação, maravilhosa por sinal, entre dois seres em êxtase!

Aqueles jovens não percebiam, mas já seria impossível resistir a tão gostosa sensação.

Deixaram se levar.

Mas como nunca haviam visto um ao outro faltou aquele “oi, você vem sempre aqui?” ou 
qualquer outra frase idiota que sempre vem às nossas bocas em situações semelhantes.

Cada um continuou o que estavam por fazer, sentando-se em mesas com os amigos para 
mais um “happy hour” em mais uma sexta-feira, como sempre faziam. Mas aquele estava 
predestinado a ser atípico logo no seu início.

A jovem sentou-se com os amigos sendo recepcionada pelo namoradinho. O rapaz, já com aos 
amigos e amigas, pediu um chope bem gelado, com dois dedos de colarinho, como gostava.

Mas nenhum dos dois conseguia participar de nenhuma conversa dos seus respectivos grupos. 
Os supersônicos dos dois continuavam em rota de colisão cheios de olhares furtivos, mas 
intensos.

Certa hora ela se levanta e se dirige ao toalete e o jovem, que não tirava os olhos da mesa ao 
lado, percebeu e disse:

_ Acho que os chopes já começaram a filtrar, volto logo.
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E não voltou!

Os dois, como se o destino os quisesse juntos, se esbarram ao contornarem o corredor que leva 
aos toaletes e a jovem antes de cair ao chão é segura pelas mãos fortes do rapaz, fazendo com 
que os seus corpos se toquem, e os olhares trouxeram um momento de irresistível beijo, longo 
e com desejo de não terminar nunca.

Quando finalmente terminou, nenhuma palavra foi dita, apenas fugiram daquele lugar sem 
perceber que abraçados esbanjavam desejos no corredor entre dois prédios da cidade do amor 
chamada Paris.

Naquele momento “a cidade luz” ficou ainda mais colorida e inesquecível como nunca!

Nasciam ali, entre aqueles dois seres, o verdadeiro amor com a união da afinidade amorosa e a 
ação sexual, ingredientes que não podem faltar em uma relação pura e simplesmente bela entre 
um homem e uma mulher.

Não retornaram ao ambiente do bar, saíram caminhando pelas ruas da cidade que recebia 
flocos de neve como a anunciar que o frio chegara, mas o novo casal não se importava com ela 
sentindo-se aquecidos com tão intenso momento vivido a dois.

Palavras não ecoaram de seus lábios, apenas beijos e abraços dialogavam.

Acabaram por entrar em um hotel, onde os corpos se conheceram melhor, sob os olhares da 
iluminada torre Eiffel há apenas três quadras dali. Um primeiro diálogo fluiu:

_ Seu nome agora me importa e muito, falou a jovem.

_ Paollo. E o seu, seria Amor?

A jovem sorriu e disse:

_ AMORA.

E fizeram amor de verdade por toda a noite.

Hoje, passados muitos anos juntos, o casal ainda vai aquele barzinho festejar com os amigos e 
depois se despedem indo passear pelas ruas decoradas com flocos de neve caindo, terminando 
por passar a noite no mesmo hotel, com vistas para a estonteante Eiffel, naquela inesquecível 
noite de amor em Paris...

...E o fruto deste amor, uma vez por ano e agora com seus dez anos de vida, a pequena menina 
Aroma, passa a noite com a babá em uma casa repleta de muita paz e amor.

Carlo Montanari
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Amigas coloridas - BVIW
Tema: Ares do Racismo (conto)

 

Safira era loira e tinha um par de olhos azuis. Da pouca altura dos seus 7 anos, não sabia nada 
da vida, o tanto que a vida pode ser cruel.

 

Um dia, Safira saiu porta afora e viu sua amiga, da mesma idade, sentada na calçada, com a 
boneca revirada na sarjeta. Era Bruna, de cabelos crespos, olhos pretos como a noite. Bruna já 
tinha provado o amargo da vida por causa da cor de sua pele.

 

Safira entrou em casa, pegou sua boneca e foi ver o que Bruna fazia, curiosa que era. Tinha uma 
má impressão. E essa se confirmou quando viu Bruna passando areia e pequenas pedrinhas na 
perna, esfregando até arrancar sangue. Dos olhos de Bruna, um rio corria. Safira espantou-se 
com aquilo e perguntou o que acontecia com a amiga. Surpreendente resposta: «- Quero tirar 
a cor preta da minha pele. Ser preto é doer todo dia, todo dia!» E sua voz tinha uma amargura 
que Safira não conhecia. Mesmo não sabendo nada da vida, Safira pegou a bonequinha de 
Bruna, colocou-a no colo de sua dona, sentou-se coladinha e a abraçou até Bruna ceder ao 
carinho.  É que criança não enxerga cor em amigos. Ao «abrir os olhos», Safira se deu conta 
que sua amiga era preta. Não havia palavra que pudesse dizer, de verdade, o que é vestir a pele 
da outra e sentir sua dor na alma. E também não houve palavra que dissesse que o abraço de 
uma amiga é emplastro para as feridas do coração. No instante seguinte, as duas corriam de 
mãos dadas rua afora. Suas bonecas, velhas que eram e sabidas demais do bom e do ruim da 
vida, estavam felizes com a brincadeira e sorriam uma pra outra.

 

(Anota-se que li um livro onde a autora, de cor preta, relatava que quando pequena se esfolava 
para tirar sua pele. Infelizmente, não me lembro do nome do livro ou da autora para fazer uma 
justa referência. O que sei que isso marcou-me profundamente a alma.)

 

Cassia Caryne



 

 REVISTA BARBANTE - 69

ACONTECEU NAQUELA NOITE

  DOLCE VITA

Ela não tinha vontade de voltar para casa. Talvez por isto Júlia fosse sempre a última funcionária 
a sair do escritório. Mesmo sem fome, ela se obrigava a mastigar a comida insossa do pequeno 
restaurante, no meio do caminho entre o trabalho e seu apartamento.

 
Sentada perto da janela, Julia passava horas observando as pessoas. Após o jantar, 
ela não se movia. O dono do estabelecimento não estranhava mais. E deixava 
outra xícara de café e dois biscoitinhos em sua mesa. Naquela noite, porém, ela 
saiu do restaurante, antes que o proprietário exercitasse a habitual gentileza. 
 
A chuva forte dera uma trégua. Enquanto caminhava pelas ruas molhadas, Júlia sentiu a 
aproximação de alguém. Ao invés de apressar-se, ela seguiu ainda mais lentamente. No exato 
instante em que o desconhecido passou ao seu lado na calçada, Júlia segurou o braço do sujeito.

O homem virou-se surpreso:

— Você me conhece?

 
Sem acreditar no que acabara de fazer, ela disse:

 
— Não, mas eu gostaria muito. 

Ele não permaneceu em sua vida por um longo tempo, nem diluiu seu vazio, mas a partir 
daquele encontro, Júlia não seria mais a mesma mulher.

 

 http://www.dolcevita.prosaeverso.net

Dolce Vita
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A Lenda do Tucumã

     Certa vez, na tribo dos índios Burubus, existia uma índia muito bonita chamada Iná, que 
estava prometida para um dos guerreiros de sua tribo.

     Quando Iná cresceu, o cacique convidou outras tribos para uma festa. E na tribo Caboquenas 
havia um índio guerreiro belo e forte chamado Cumã, por quem Iná se apaixonou. Iná dançou e 
agradou tanto seu pai, o qual prometeu a ela realizar qualquer pedido. Iná imediatamente pediu 
a seu pai pra casar-se com Cumã.  Por ser a sua única filha o cacique não permitiu porque o 
guerreiro não era de sua tribo e ela ja estava prometida. Iná mesmo assim encontro- se com 
Cumã e planejaram fugir. Sabendo que Iná não iria desistir, o cacique convidou Cumã para 
outro banquete e mandou que o pajé preparasse uma bebida forte para enfeitiçar Cumã .

     No banquete na frente de Iná o cacique pediu a Cumã que bebesse bastante e para provar 
que gostava de sua filha fosse buscar na floresta um presente dos mais bonitos para ela.

     Porém, Cumã antes de sair chorou e suas lágrimas caíram ao redor da maloca. Depois Cumã 
embriagado partiu pra nunca mais voltar. Palmeiras com espinhos brotaram das lágrimas de 
Cumã e Iná enlouquecida perguntou a mais frondosa e bonita delas:

     -É tu Cumã? É tu Cumã? Por favor responda. Mostra pra mim o fruto desse amor gostoso 
que sinto por ti.

     Então os frutos começaram a cair. Iná teve certeza que aquela palmeira era Cumã, a qual 
deu origem ao nome TUCUMÃ ainda hoje, ao abrirmos o caroço do tucumã vamos encontrar 
as lágrimas deixadas por Cumã.

 
Autor: Joaquim dos Santos Marques

Urucará / Amazonas

4° Ano Adicional  / março de 1994./ Escola Estadual professor Lázaro Ramos !!!

Poeta Joaquim Marques
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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.

Derrière** 

Aimée* viu-se deitada de bruços, em cima de uma mesa comprida, forrada com uma toalha 
quadriculada... estava nua em pelo. Seus longos cabelos ruivos cobriam-lhe as costas e os seios, 
mas seu derrière** estava bem visível, redondinho e bem torneado, empinado como devem 
ser os bumbuns que enlouquecem os homens. Suas longas pernas também eram exatamente 
como devem ser as belas pernas de uma mulher amada por todos... com as coxas grossas. Seu 
coração batia descompassado e a vergonha a fazia esconder seu rosto de finos traços e grandes 
olhos verdes entre os braços cruzados. De repente ouviu-se uma campainha estridente... passos 
ensurdecedores vinham do corredor. As portas se abriram e o refeitório logo se encheu de 
estudantes, garotos adolescentes, ruidosos e esfaimados... era hora do almoço. Um inspetor 
com uma faca elétrica ligada, postou-se ao lado de Aimée e a garotada rapidamente fez uma 
fila, com prato e talheres nas mãos. O homem, então, pôs-se a fatiar as coxas de Aimée que 
se arrepiava toda, mas, estranhamente, não parecia sentir dor, ao contrário... parecia estar 
sentindo um prazer imenso. O mais intrigante era que não jorrava sangue, mas um caldinho 
que parecia muito saboroso para os meninos que, antes de comerem as fatias, já comiam 
Aimée com os olhos e ela, satisfeita, pensava: “Como eles me amam! Como estão loucos 
para me comer!” Alguns dos garotos saíam, comiam rápido e voltavam para o início da fila 
porque estavam esperando, ansiosamente, que o bumbum fosse fatiado e servido, pois, para 
eles, essa era a parte mais apetitosa. Quando já não havia quase carnes nas coxas e pernas, 
o inspetor aproximou-se do bumbum de Aimée e já se preparava para fatiá-lo e distribuir os 
nacos desta parte mais nobre aos rapazes salivantes, quando o sinal tocou e tudo congelou... 
o sinal continuava tocando e não parava de tocar cada vez mais alto. Aimée abriu os olhos 
assustada e, com um certo desânimo, desligou o despertador... depois foi para o banheiro, fez 
xixi, lavou o rosto, escovou os dentes, prendeu os ruivos cabelos desgrenhados em um rabo 
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de cavalo, tirou a camisola e arregalou os grandes olhos verdes para conferir-se nua, na frente 
do espelho. “Droga!”, pensou... “eu não podia ser gostosa e ter aquela bunda do meu sonho, 
em vez de ser assim, magricela e quase uma tábua?” Voltou ao quarto, vestiu o uniforme do 
colégio, pôs seus óculos, pegou a mochila e desceu apressada para tomar café. No caminho 
para a escola, no carro com sua mãe, quase não falou... ainda pensava no corpo da Aimée do 
seu sonho recorrente... lindo, com uma bunda arrebitada...queria tanto ser assim como ela, 
desejada e amada por todos... Saiu do transe dos seus pensamentos ao escutar o riso alto e a 
tagarelice sem noção de sua mãe que não parava de elogiá-la. Ela recebera a notícia de que 
Aimée tinha sido considerada a melhor aluna, não só da sua classe, mas de toda a escola, o que a 
fez ganhar bolsa integral para todo o curso, até se formar... isso se deveu ao ótimo desempenho 
escolar da filha, com nota dez em todas as matérias. A mãe estava tão orgulhosa da sua menina 
e tão feliz que, quando o sinal fechava, a abraçava forte e a cobria de beijos. Embora Aimée 
se esquivasse, pedindo para a mãe se conter, bem que estava gostando de receber tanto amor. 
“Para, mammys!”, dizia.  Foi aí que um sorriso tímido, a princípio, nasceu em seus lábios... 
um pensamento compensatório a fez sentir-se bem consigo mesma e uma alegria, ainda que 
efêmera, começou a tomar conta dela. Pensou, então: “É... posso não ser muito bonita, mas, 
com certeza sou a mais inteligente da escola e, por isso, acho que sou admirada. Quando eles 
se derem conta de como eu sou legal e generosa, vão me adorar, claro que vão... vou ser muito 
amada, afinal... e se não amarem, tô nem aí... o mundo vai reconhecer o meu valor e vai me 
amar, cedo ou tarde!”

*Aimée é amada em francês

**derrière é bumbum em francês.

OUVINDO BRITNEY SPEARS - PIECE OF ME (LEGENDADO)

HTTPS://YOUTU.BE/OGQ-H7YQ1QU

21/06/2010
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Insatisfação e Infidelidade

Acordei e o dia estava clareando. De tanto acordar neste horário nem precisava 
mais do despertador. Eu sempre acordava antes dele tocar. Olhei para o lado e 
minha esposa ainda dormia. Estava sempre cansada. 

Levantei, me preparei para ir ao trabalho. Fiz café e preparei a mesa para o desjejum. 

Acordei as crianças para se prepararem para ir à escola. Depois acordei minha 
esposa, que é professora no mesmo colégio que nossos filhos estudam.

Era a mesma rotina todos os dias. A mesma rotina enfadonha.

Na mesma hora de todos os dias nós saímos. Eu  deixei minha esposa e filhos na 
escola e fui para o escritório.

Neste dia eu estava um tanto enfastiado daquela rotina. 

Na minha juventude eu sonhei tantas coisas pra minha vida. Eu sonhava alto. 

Um dia disse pra um amigo que aos quarenta anos eu seria um milionário.

Aos vinte e dois anos eu me casei por causa de uma gravidez não planejada, fruto 
da irresponsabilidade minha e dela.

Hoje estou com trinta e seis anos e o que tenho? Um carro, um apartamento 
pequeno e financiado e um emprego de gerente de contabilidade que mal dá para a 
sobrevivência de minha família e ainda por cima, volta e meia, tenho que engolir 
sapos.

Cheguei ao escritório e tudo sempre igual. Estava desanimado e aéreo pensando 
em minha vida. Definitivamente não era aquela vida que sonhei pra mim.

A manhã estava pesada. Só problemas. Chegou o horário de almoço. Saí apressado, 
estava atrasado para pegar minha turma no colégio. Fomos para casa. Terminamos 
o almoço que começamos na noite anterior. Almocei apressado e voltei para o 
trabalho.

No caminho pensava: Que vida é esta? A vida está passando e eu não estou vivendo.

Cheguei ao escritório e mais problemas. 

Finalmente o dia chegou ao fim. 

Eu estava casado há quatorze anos. Minha relação com minha esposa esfriou faz 
tempo. Ela não era nem a sombra da mulher com que eu me casei. Não tinha mais 
vaidade, nem olhava pra mim, sempre tinha várias atividades ou me aborrecia 
queixando-se de falta de dinheiro. Eu me ressentia de atenção e carinho. Por vezes 
pensava que eu também não fazia minha parte e me perguntava se eu também não 
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era responsável pelo nosso fracasso, já que minha insatisfação diante da vida me 
deixava sempre de baixo astral. Nossa relação amorosa estava quase mecânica, 
tipo obrigação do faz, vira pro lado e dorme. 

No outro dia a rotina continuava. Cheguei no escritório, estava distraído com 
alguns papéis. Nem percebi uma  mulher chegar. Quando levantei a cabeça eu me 
assustei:

-Pois não. Sente-se, por favor.

Ela se sentou. Era uma mulher linda e elegante, cabelos impecáveis, um batom 
vermelho na medida certa e um perfume delicioso. Devia ter uns quarenta e poucos 
anos.

-Você é o Pedro Paulo?

-Sim.

-É um prazer conhecê-lo. Sou Adriana. Estou pensando em contratar alguns serviços 
deste escritório para a minha empresa.

Eu não conseguia tirar os olhos dela. Mal ouvia o que ela falava. Ela notou e 
se exibiu mais, debruçando sobre a mesa e mostrando seu decote generoso que 
deixava ver muito mais do que devia. Eu me recuperei e disse:

-É um prazer conhecê-la, senhora Adriana.

-Começamos mal. Jamais me chame de senhora.

-Desculpe. É o respeito.

-Este tipo de respeito eu dispenso.

-Claro.

-Você é um homem lindo. Estava lhe observando enquanto falava com o senhor ali.

Eu todo sem jeito disse:

-Obrigado! 

Não consegui dizer mais nada.

-Bem, eu vou lhe explicar o que eu preciso.

Começou a falar. 

Aquela mulher foi embora mas deixou seu perfume ali e sua imagem em minha 
retina.

No dia seguinte, a mesma rotina entediante. No meio da tarde meu chefe me chamou 
e disse que precisava que eu levasse alguns papéis em uma empresa.
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-Mas eu não sou boy. Justamente pra isto temos um boy.

-Mas eu quero que você vá.

-Mas eu quero entender o porquê.

-É que a dona da empresa pediu pra você ir. Ela precisa que você explique algumas 
coisas pra ela. Ela conversou com você ontem.

Eu me lembrei da madame e sorri.

E lá fui eu.

Chegando lá ela me recebeu em sua sala. Eu estava pra lá de constrangido. Ela com 
seu decotão se insinuava e se mostrava pra mim. E eu não conseguia tirar os olhos 
daquela exuberância. 

-Você me trouxe os papéis?

-Sim. Eu trouxe. A senhora, quer dizer, você quer tirar algumas dúvidas, não é?

-Quero. Mas venha tomar um café comigo. 

E fomos tomar o café ali mesmo na sala dela. Nós dois sozinhos e aquele monumento 
de mulher se mostrando cada vez mais pra mim. Sentou-se e cruzou as lindas 
pernas. E eu me fingindo de morto, mas devorando-a com os olhos.

Quando eu saí dali eu estava meio tonto.

A noite, em casa, aquela mulher não me saia da cabeça. Ri sozinho e minha mulher 
perguntou porque. Quando nos deitamos minha mulher se insinuou pra mim e me 
lembrei da Adriana e a noite pegou fogo. Ela estranhou e disse: 

-O que deu em você hoje? 

-Não estava bom?

-Sim. Mas ultimamente você anda tão desanimado.

Eu só sorri pra ela, virei pro lado e dormi como um anjo.

Dias depois a Adriana me chamou novamente em sua empresa. E eu pensei que 
esta história não ia acabar bem.

Cheguei lá e ela me recebeu toda simpática.

-Bom dia, Pedro Paulo!

-Bom dia, Adriana! Meu chefe me disse que você quer esclarecer mais alguns 
pontos.

-Na verdade eu lhe chamei pra fazer uma proposta.
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-Uma proposta? 

-Sim. Eu quero que você venha trabalhar comigo.

-Como? Mas…

-Não gostaria de vir trabalhar comigo?

Eu fiquei desconfiado.

-Em que eu trabalharia?

-Como meu assessor. 

Com ironia eu perguntei:

-E o que faz seu assessor?

-O que você acha?

-Não faço a mínima idéia.

-Você é um homem lindo e atraente. Meu marido passa a semana toda fora.

-Como?

-Sim, eu fico a semana toda sozinha e carente.

Eu ri. Não conseguia acreditar naquilo.

-Quer um assessor para assuntos sexuais. É isto?

-Não precisa ser tão prático e direto assim.

-Eu sou casado. Tenho mulher e dois filhos. Acho que você escolheu a pessoa 
errada.

-Claro que não. Podemos passar algumas horas no apartamento que tenho e  você 
pode chegar em casa dentro do seu horário.

-Eu não sou um garoto de programa.

-Eu não disse isto.

-Se vai me pagar pra satisfazer suas necessidades sexuais, está me tratando como 
um garoto  de programa. 

-Não, você trabalharia aqui e me acompanharia em minhas reuniões fora da empresa.

-Eu não posso fazer isto com minha esposa.

-Eu pago bem pra você ser meu assessor.

Eu não estava acreditando no que estava ouvindo. Jamais poderia imaginar tal 
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coisa.

Saí dali dizendo que não aceitava a proposta dela. 

Nos próximos dias eu não parava de pensar nela e um tesão louco se apossava de 
mim.

E na próxima investida dela, eu sucumbi. Acabamos no tal apartamento e nos 
entregamos com paixão e loucura.

Com o tempo eu acabei aceitando aquela proposta. Como resultado disto eu fiquei 
ainda mais distante de minha esposa. E ela sempre reclamando, sempre chata e eu 
me lembrando daquela mulher espetacular que me enlouquecia de prazer.

Comecei a chegar em casa cada vez mais tarde e já não me importava se minha 
esposa soubesse do meu caso com Adriana. O que acabou acontecendo.

Numa noite eu cheguei e ela estava furiosa. Despejou toda sua raiva em cima de 
mim e me agrediu fisicamente diante de nossos filhos. Eu me defendi  de suas 
unhadas e bofetadas mas tive o equilíbrio de não encostar um dedo nela. Nossos 
filhos não mereciam assistir este espetáculo grotesco. Por fim ela me expulsou de 
casa. 

Peguei algumas coisas e fui para um hotel.

No dia seguinte, contei para Adriana o que aconteceu, mesmo porque meus braços 
e mãos estavam machucados. Ela me disse que eu poderia morar no apartamento 
mas que ela nunca iria se separar do seu marido.

Começamos a viver assim. Trabalhávamos juntos e ela me visitava com freqüência. 

Semanas depois minha esposa me procurou pedindo pra conversarmos e tentando 
uma reconciliação. Mas eu disse a ela que não tinha volta e que queria o divórcio.

Nunca me divorciei pois minha mulher nunca aceitou e eu não estava disposto a 
enfrentar um processo litigioso.

O marido dela nunca soube do nosso caso ou sabia e como não conseguia satisfazer 
a mulher maravilhosa, voluptuosa  e sensacional que tinha, preferia fechar os olhos 
aos deslizes dela.

Ela passava os fins de semana com o marido e eu com meus filhos pois eu sempre 
estive presente na vida deles e fiz de tudo para que eles trilhassem o bom caminho, 
para que estudassem e fossem bem sucedidos e não cometessem os erros que eu 
cometi.

Há quinze anos eu vivo esta situação com Adriana. 

Sei que todos me julgam e me condenam, mas eu não me importo com os juízes 
do mundo e com donos da verdade. Ninguém viveu a minha vida, ninguém 
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sonhou meus sonhos, ninguém viveu as frustrações e insatisfações que eu vivi. E 
acredito que as pessoas podem e devem ser felizes. Eu ousei jogar tudo pro alto e 
viver intensamente a minha vida, ser feliz. Minha vida não é convencional, mas 
quem disse é preciso sempre seguir as convenções e normas sociais? Eu não fui 
feliz vivendo uma vida convencional e certinha. Cada um sabe de si e de suas 
necessidades.

E eu não me arrependo de nada…

Nana Gonçalves
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Meu novo Pet

Um conto escrito por Waldryano Ficção Científica

Ter um animal de estimação sempre foi algo que almejava, todavia, sempre adiava era algo 
que remetia. Cuidados, sujeira, choro e muita complicação, sendo assim para isto disse: – Não!

Mas o tempo passou, e o que eu sou, se moldou deste modo: : – Solidão! Ser solitário depois 
dos quarenta faz de mim mais um na estatística. 

Olho nos emaranhados de prédios onde habito.  O silêncio bem estabelecido através de leis e 
acústicas. Pode até existir barulho lá fora. Não se vê, mas se sente que o barulho a desordem 
só é permitido dentro do espaço de cada um.

“Quem dirá que o que eu vejo na janela é mesmo a realidade ou holograma de uma família 
feliz?” Mas o silêncio incomoda. E a tecnologia pode dar um jeito nisto. 

A compra de um pet robótico, estou a fazer o que muitos fazem, não é algo que eu falaria num 
rol de amigos. Virei um velho rabugento e arranjei um gato pra puxar pro rabo, e ele não miará, 
a não ser que eu programe. E arranhar sofá já era, afinal, suas garras, a não ser que acionadas 
para um cenário próprio. Nunca veria. A pelagem? Antialérgica e multicolorida, nada de tédio 
no bichano.

E o melhor, quando enjoasse de gato, poderia acionar o modo cachorro, os outros modos achei 
impagável, vai no básico. Adeus solidão.

Através do correio, que aqui é um composto de emaranhados de transporte pneumático. O 
modo arcaico. Ainda não chegou as impressoras 3d que eu tanto queria, no nosso condado de 
medievais moradores das cavernas. Mas o silêncio aqui reina, através de tantos decretos a lei 
do incomodo faz de nós reféns silenciosos dos nossos lares.

Todavia o lá fora é uma hipocrisia silenciosa, tudo visto, como foi programado. Não sei o que 
realmente vejo, nas janelas destes apartamentos. 

O que sei é...

Estou ansioso o pacote chegou, e o meu gato robótico já está na fase de uploud...
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Nas alturas

Um conto escrito por Waldryano Ficção Científica

Nosso futuro é bem distante do que um dia foi possível a um ambiente terrestre. A propósito, da 
Terra? Só consigo lembrar quando estava na escola, onde mostravam relatos primitivos de um 
lugar onde era possível plantar, correr, ver rios e seguir livremente, cujo qual a nomenclatura 
era Terra. Hoje o nosso viver se dá nas alturas. Redomas de vidro nos protegem do que não 
podemos observar.

O lá fora? Uma névoa e perspectiva de morte. Nunca saberei o que tem além destas nuvens, não 
nos é permitido saber. Já nascemos nesta encruzilhada de emaranhados de dutos. Vivemos no 
alto, isto eu sei, pois dês de criança aprendemos que o nosso viver se remete a estar protegido.

O Alto é bom (aprendi assim), nunca queira sair da redoma, e estar lá em baixo lhe trará a 
morte.

Não se pode sair do nosso habitat, só sei que tenho desejo de saber o que esta por destras 
daquela névoa. O que existe lá fora?

Por vezes, fico parado contemplando o nada. E acredite o nada me instiga a querer o conhecê-
lo nem que seja por um momento. Não suporto mais viver deste modo. Preciso sair deste lugar 
o quanto antes!

Paro um pouco de pensar, pois sou alertado através de um holograma, que estou começando 
a adentrar no ato punitivo. Tento codificar meus pensamentos, todavia, a máquina é mais 
esperta. Vem outro sinal punitivo é melhor parar e retomar as minhas atividades.
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Crônicas



 

 REVISTA BARBANTE - 82

AMORES TRANSFORMANTES

Perguntas sem Respostas.

Sólido, o que é sólido? 

É o palpável, o que você pode pegar, saber a forma, o peso, a cor, a textura, o cheiro e tantas 
características que a sua sensibilidade puder perceber.

E os amores? as relações afetivas, como são hoje, em pleno século vinte e um? Seriam agora:

Amores Líquidos?

Em tempos outros, não muito distantes (falo do tempo em que não havia internet, “zap-zap” 
e outros que tais) as relações se faziam de uma maneira simples, direta, sem maiores rodeios 
digamos assim.

Hoje não necessariamente, a pessoa que quiser ter um relacionamento seja ele do tipo que for, 
precisa ir até qualquer lugar, através, aqui mesmo na tela de um computador ou de um telefone 
celular,  será possível contatar alguém em qualquer parte do mundo.

Antigamente as pessoas não se conectavam elas simplesmente se conheciam, nas ruas, nos 
bares, no ambiente de trabalho, na escola, nas reuniões familiares ou de amigos, as pessoas 
eram apresentadas umas às outras de tal forma que havia sempre um mínimo vínculo, um fio 
de meada, uma amizade comum, um parentesco, uma referência...

Hoje não, não é preciso, você está interessado em conhecer alguém e simplesmente entra num 
site de relacionamentos, como o Tinder por exemplo e lá você escolhe por faixa etária e outras 
características e intenções, alguém com quem deseja se relacionar, tudo simples e fácil como 
comprar uma geladeira, um fogão, um armário ou fazer um pedido de comida para o seu jantar.
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Basta ter um aparelhinho eletrônico e acesso à internet.

Tempos outros, tempos novos, outros tempos.

As redes sociais como um todo são porta aberta para infinitas possibilidades de relacionamento, 
a questão é: Que tipo de relacionamento?

À par disso tudo vivido no mundo dito virtual, que em termos humanos, não se diferencia tanto 
assim do mundo convencional e palpável, as relações se constituem de uma maneira cada dia 
mais próxima do consumo, consumo leia-se compra de qualquer coisa.

As pessoas se conhecem, se experimentam e se descartam, da mesma maneira que fazem com 
objetos, gostam e desgostam com uma velocidade típica de uma sociedade de consumo.

Teria então o amor se tornado um item consumível?

A frase pode parecer forte, mas acredito que ela é bastante representativa do que acontece 
hoje de fato, as pessoas se conhecem e ops! Será que realmente se conhecem? Como e quando 
alguém pode dizer que conhece alguém? e para piorar o raciocínio eu pergunto ainda:

Você se conhece?

Você sabe o suficiente sobre você para poder dizer ao seu potencial parceiro/parceira, quem 
você é? Ou você vai me dizer que isso não é tão necessário que “os dois vão se desenvolvendo 
e crescendo juntos” (até que alguém os separe?)

Para melhorar a visão do texto me vejo tentado a fazer outros questionamentos:

O que você espera de um relacionamento é o mesmo que você está disposto a oferecer?

Qual a pessoa ideal para você? 

Quanto tempo do seu dia você está disposto a reservar para essa pessoa?

Você tem paciência para esperar que seu parceiro/parceira se explique quando você não 
concorda com algum posicionamento?

Há com certeza mais uma penca, um cardume de peixinhos coloridos de perguntas possíveis 
sobre isso e com certeza você conhece boa parte delas.

Dia desses conversando com uma amiga, ela me disse algo que achei de extrema consciência:

- “Estou me preparando para um novo relacionamento, não me considero pronta ainda por que 
preciso me gostar primeiro pra depois pensar em gostar de alguém”

A frase me fez pensar que de fato, há pessoas, muitas na verdade, que sequer se gostam, ou 
seja, que não estão satisfeitas com elas mesmas, como então poderiam de fato, gostar de outras 
e manter uma relação saudável, proveitosa, enriquecedora, enfim algo bom?

Vivemos uma época em que o consumo se tornou um indicador de status social, uma notória 
degradação da sociedade, mede-se o valor das pessoas pela qualidade das coisas que ela 
consegue ter, comprar...

A questão é que não conseguimos comprar ninguém ao nosso feitio, como se faz ainda com os 
vestidos e ternos em costureiras e alfaiates, as pessoas não estão nas prateleiras dos grandes 
magazines e inclusive nem vem prontas, são mutações de R.G., metamorfoses em dúvidas 
ambulantes ou cheias de opiniões sedimentadas pelo tempo, não importa qual o tipo com o 
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qual você se depara, ela será em alguma monta, menor ou maior, diferente de você.

Com esta pessoa que possui qualidades que você admira, virão outras tantas características 
indesejáveis que incluem muito mais que um belo par de pernas torneadas ou um nariz perfeito.

Resta saber se você terá disposição e disponibilidade para conviver com ela o tempo suficiente 
para conhecer isso tudo que pode estar numa maravilhosa, inquietante e também incômoda 
transformação. 

Antonio Carlos Machado
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O hábito faz o monge

Diz um ditado popular que o hábito faz o monge, em que a interpretação mais comum diz 
respeito ao julgamento que fazemos de uma pessoa com base na aparência. Mas nesse conceito 
incluo outros hábitos que se repetem cotidianamente na sociedade, em particular nos meios de 
comunicação em massa. 

O que pretendo evidenciar aqui pra vocês é quando na mídia informações são incessantemente 
divulgadas o público acaba absorvendo algumas notícias que se fazem tendenciosas e 
consequentemente embute na memória das pessoas que a mesma é um fato, seja verdadeiro 
ou não.

Em períodos como agora, as vésperas de eleições, existe por parte dos veículos de comunicação 
um interesse particular que essas publicações sejam absorvidas pela sociedade para que 
futuramente os mesmos tenham privilégios e compensações não importando o que poderá ser 
prejudicial a toda uma população, principalmente os que vivem em situação de pobreza. 

Isso aconteceu no último pleito em 2018 e as consequências e mazelas estamos vivendo agora.

É fundamental que todo cidadão que tenha um melhor discernimento e sensatez verifique e 
demonstre a outros a real intenção desses noticiários e esclareça com meios que temos hoje, 
como a internet e até mesmo numa boa conversa na padaria ou botequim a veracidade de cada 
história.

O país não tem mais estrutura e fôlego de passar por mais dificuldades, discrepâncias e 
incompetência de gestões que claramente são discriminatórias, insensíveis e porque não dizer 
perversas com aqueles que não possuem condições de terem uma vida no mínimo digna e 
tranquila.

Creio que se nos propusermos a fazer esse trabalho de conscientização teremos a perspectiva 
e a chance de alertar e demonstrar ao povo que somos mais fortes e sábios que esse exército 
medíocre de gente inescrupulosa e desalmada executam com suas máquinas midiáticas.

A democracia se faz assim, com nossa participação nos relevantes assuntos e vontades onde a 
maioria expõe suas necessidades. 

Como o ditado que citei no começo desse texto; o hábito faz o monge, e posso afirmar que 
esse é um mecanismo da nossa fantástica mente que reverte algo de repetitivo para um nível 
de inconsciência tal que nos permite libertar o intelecto para outras pretensões. Essa tarefa 
se torna uma rotina enquanto se enraíza em nós, como um cravo. Precisamos interagir com 
nossos semelhantes a fim de buscar a tão sonhada equidade no país que ainda não alcançamos.

A recompensa veremos lá na frente.

Inté...

Antônio de Magalhães 
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UMA ABORDAGEM   

Voltando da academia, onde foi fazer hidroginástica, Walquíria percebe que uma 
pessoa fala 
alguma coisa. 
Olha para o lado, vê uma senhora dizendo que o tempo ora esfria, ora esquenta, 
chove...
Walquíria continua andando, após concordar com um ligeiro sorriso.
Nisso, a senhora já está caminhando ao seu lado e falando que veio do bazar. 
___ Sabe aquele bazar ali, onde consertam, costuram roupas? Eu faço, também, 
consertos  
de roupas. 
Walquíria se interessou, porque não tem tanto tempo, nem tanta intimidade com a 
costura. 
Arriscou uma pergunta à desconhecida: 
___ Você, se a pessoa precisar, faz consertos, costura, na casa da pessoa interessada? 
___ Ah!...sim. Eu trabalhava como cuidadora, tenho carteira de trabalho, 
referências,... Uma que eu cuidava, faleceu. 
Depois arrumei outro emprego como cuidadora, também já faleceu. Tinha cento e 
quatro anos. 
___ A senhora não quer uma cuidadora? Já trabalhou muito, agora precisa de 
alguém que lhe faça as coisas. 
Walquíria deve ter olhado com uma expressão muito significativa, pois a senhora 
mirando seu rosto, falou: 
___ A senhora é nova, ainda... 
Mas pegou uma caneta e um papel e passou para Walquíria seu nome e telefone. 
Despediram - se, cada uma tomou seu caminho. 
Walquíria foi caminhando para sua casa e pensando em como as pessoas abordam 
as outras na rua, na tentativa de arrumar um emprego. 

                                  Assma Gabriela   
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Ó, CANDIDATO, O QUE VOCÊ DIZ NÃO É O QUE VOCÊ É ! . . .

- Você prometeu diminuir a pobreza, mas está mesmo é dizimando os pobres.  Morar nas ruas 
é um efeito, não uma causa da miséria. A causa é a falta de trabalho que tira do indivíduo a 
mínima condição de moradia, em voga desde 1948, dotada de saneamento básico.  Faltaram 
trabalho, moradia e alimento para 1/4 da população brasileira.  Os sem terra (que queriam 
trabalhar) e os sem teto (que careciam de moradia) foram por você apelidados de “terroristas” 
e, para combatê-los, você armou (sem limite de armas) os legítimos e ilegítimos proprietários 
de terra.  Aumentou o número de homicídios no campo, sem culpados.  Não acreditamos 
que seja esse o melhor caminho para diminuir a pobreza, candidato.    
       Você prometeu reorganizar a educação, que, ao 
seu ver, estava “esquerdizada”. Mas, seu único projeto, que ainda vem sendo discutido, é o de 
cingir a educação à área doméstica.  Uma ideia que deu certo na Alemanha nazista, quando 
se impôs à população o pensamento único.  Uma forma de manipular os educandos através 
de cartilha tendenciosa.  E olha que não estou falando do escândalo do MEC em nome de 
“deus”, cujos corruptos e corruptores somente serão julgados (?) depois das eleições.  
 - Você falou que não iria governar no formato antigo, mas hoje, pra sua salvação, quem 
conduz a administração do país é o antiquado “centrão”.  O mesmo “centrão” que acaba de 
pôr em suas mãos mais de quarenta bilhões de reais para serem gastos agora e exclusivamente 
na sua reeleição.  Nada diferente de antigamente, quando, em cima da eleição, filas e filas 
se formavam à frente das casas dos candidatos mais bem aquinhoados (ou de seus cabos 
eleitorais) para a farta distribuição de tijolos, telhas e dentaduras, em troca de voto.  Depois da 
eleição, só sofrimento e escravatura.     - Você pediu há pouco, pela 
televisão, que os jovens respeitassem os seus pais e pessoas mais velhas, ouvindo e seguindo 
seus aconselhamentos.  Mas você desrespeitou toda a nação naquele fatídico encontro com 
seus ministros em 22/abril/2020.  Palavrões em profusão.  Também, em 07/setembro/2021, 
na comemoração da Independência do Brasil, você falou que, dali em diante, não respeitaria 
a qualquer recomendação oriunda do Supremo Tribunal Federal.  Um desrespeito à nossa 
ameaçada e suada democracia.  - Só uma coisa você disse que faria e fez.  Acabou com 
o Programa Bolsa Família, ao seu ver, um instrumento para a oposição ganhar a eleição.  Aí, 
criou o Auxílio Brasil:  uma tática para enganar os tolos.  Programa tem objetivo definido e o 
governo, qualquer governo de qualquer partido, se obriga legalmente a cumpri-lo. Seu término 
somente ocorrerá (ocorreria) quando o objetivo social de inclusão dos necessitados for (fosse) 
atingido.  Além do mais, tem suas exigências relativas à educação e saúde:  os pais beneficiados 
comprovam que os filhos frequentam a escola, assim como precisam apresentar os controles 
de vacinação dos filhos, anualmente, a fim de continuarem recebendo a Bolsa.   Auxílio não é 
assim.  Nada se exige além do cadastro único.  Apenas é pago e pronto!   Como qualquer outro 
auxílio, cabe ao Executivo alterar o seu valor para cima ou para baixo, conforme o humor da 
economia, e até eliminá-lo definitivamente, como sói acontecer logo depois das eleições deste 
ano. Desculpa-me, candidato, mas, vendo os cemitérios lotados de crianças, jovens e adultos 
pobres sem féretro, Deus e minha família me pedem para não contribuir para o desastre de sua 
reeleição.

Fernando A Freire



 

 REVISTA BARBANTE - 88

Liberdade de gênero 

A cultura brasileira em relação aos estágios da idade da mulher ainda tem o ranço do 
machismo, visto que o homem se comporta como Peter Pan, no corpo do lobo mau, em busca 
da chapeuzinho. E, a mulher, a partir dos 40 é vista como a tiazinha que quer ser loba, mas 
lembra a vovozinha. 

Na sociedade institucional não é diferente, principalmente nas empresas de pequeno porte, 
onde o dono recruta a Barbie para ser recepcionista. A experiência que se cuide, pois a beleza 
e a juventude estão acima do currículo. E o que falar quando o ramo é o entretenimento? Fica 
subentendido então. 

Esse pensamento obtuso do mundo das aparências só pode vir de pessoas oblíquas, que 
queimaram as etapas da vida e ostentam o poder através da comercialização da afetividade. 
Neste sentido, o indivíduo não tem gênero, algumas pessoas também se comportam como 
mercadoria. Mesmo com tudo isso, o público feminino tem conquistado espaços (embora 
apertados), no intuito de desapartar sua alma da figura masculina, pois não é sombra, tampouco 
objeto para pertencer. 

O modo de reprodução social está mudando, e a mulher tem experimentado a liberdade de 
escolha sem importar-se com o olhar do outro. Mesmo porque, o outro e o que ele pensa não 
define ninguém, é só uma autoproteção. A idade não comporta opinião, não limita condição, 
não é regra ou parametrização, é um estágio da vida, queira você ou não. 

Não cabe à mulher a figura caricaturada de “Amélia “, boa de forno e fogão, e na cama aceitar 
a dama e o “vagabundo”.  Tudo bem pensar que uma parcela tímida dos homens não é assim, 
mas esse número diminuto não muda a história, só reforça a luta por liberdade de gênero. 

Jaciara Santos Souza Dias

Salvador/Ba.
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 É PERIGOSO CORRIGIR ERROS PROPOSITAIS DE NOTÓRIOS INCORRIGÍVEIS

                   João Cláudio.

 Quem reflete limita suas ações a seu quadrado.  Dizer a quem quer que seja que isto ou 
aquilo não deve ser feito ou é um erro não é boa ideia e poderá aborrecer alguém.  As brigas 
de trânsito, discussões acaloradas e belicosas de mães por filhos menores ofendidos, pessoas 
com tendências em proferir palavrões, autoridades  acostumadas a serem obedecidas e contudo 
flagradas em erro, funcionários de repartições que tem absoluta certeza da dependência do 
contribuinte em relação a algo que ele detenha, se tornando arrogante pelo mesmo motivo  e 
toda sorte de situações comprovadas em vícios passíveis de correção são ainda assim algo a 
ser evitado para obtenção de resultados mais promissores em outro momento. Adultos nunca 
estarão preparados para entender através de estranhos que eles possam estar errados e caso 
estejam o erro de quem os corrige constitui em uma audácia que vira um grave problema.

               “O mundo é uma bola que está sempre girando” frase de efeito do cantor Zé Rico, 
1946/2015 e convém sempre estar atento com o seu giro onde tudo muda. Mas, se houver uma 
atitude comedida viriam soluções melhores e entre elas, reflexivamente, o não envolvimento de 
modo algum. Naturalmente em caso de pessoas vulneráveis as atitudes devem ser repensadas 
em socorro a quem não tem como se defender, mas no tocante a problemas notadamente 
alheios, quem envolver poderá pagar um preço alto para voltar a paz da qual não deveria ter 
saído. 

 Aconselhar alguém a não meter o bico onde não é chamado é desnecessário, todos 
sabem que não se deve fazer isso, embora sempre apareça quem faça e entre numa enrascada, 
pois os resultados adiante mostram logo seus efeitos nefastos onde não era da conta de quem 
entrou sem necessidade. O estranho é que quando vemos que metade dos problemas que nos 
afligem normalmente não são nossos, ficamos estupefatos, tentamos desvencilhar e ai sim 
começa um gigantesco problema nosso. Uma certeza fica: Quem não faz nada não muda nada 
e quem faz alguma coisa tem um resultado bom ou ruim. Os problemas dos outros nos fazem 
esquecer que já temos os nossos e quando estes vêm serão um e outro juntos. Repetitivo, mas 
é batata.

     



 

 REVISTA BARBANTE - 90

O Antigo e o Moderno

 Eu sou de um tempo antigo em que roubar uma tangerina no quintal da vizinha era motivo 
pra ter que devolvê-la em companhia do pai — depois de levar uns bons petelecos, que era 
para aprender a não botar mão no alheio. Eu vivo tempos modernos em que milhões, bilhões 
são roubados descaradamente sem o menor pudor, e nem por isso serão necessariamente 
devolvidos aos seus donos.

Eu sou de um tempo antigo em que somente depois dos quinze anos — e sob as vistas da 
família   — a menina estava autorizada a namorar no sofá da sala, em dias alternados, em horas 
marcados pelos pais. Eu vivo tempos modernos em que as meninas nem completam dez, já 
saem para as baladas e está tudo bem.

Eu sou de um tempo antigo em que pai e mãe eram chamados de senhor e senhora, rezava-se o 
terço em família e os filhos não se retiravam sem pedir a bênção para ir dormir. Eu vivo tempos 
modernos em que pedir a bênção virou motivo de constrangimento.

Eu sou de um tempo antigo em que os filhos não saíam sozinhos até serem maiores e deviam 
respeito e obediência aos pais. Eu vivo tempos modernos em que os filhos evitam ser vistos em 
companhia dos pais para não pagar mico e virar piada diante dos amigos.

Eu sou de um tempo antigo em que a Educação vinha de casa, e as boas maneiras eram 
ensinadas pelos mais velhos. Eu vivo tempos modernos em que as crianças chegam à escola 
sem a formação mais elementar... 

Eu sou de um tempo antigo em que responder grosseiramente a um ente mais velho equivalia 
a uma severa reprimenda e até a uns bons tabefes que era para não se esquecer nunca mais. Eu 
vivo tempos modernos em que filhos gritam, pintam e bordam com os pais, não economizam 
no vocabulário chulo e ainda exigem silêncio da outra parte.

Eu sou de um tempo antigo em que os mais novos não entravam na sala quando os mais velhos 
estivessem em conversa. Em assunto de gente grande criança não se metia. Eu vivo tempos 
modernos em que crianças invadem a conversa dos adultos e se não são ouvidas de imediato 
lá vem malcriação!

Eu sou de um tempo antigo em que o que se tinha era o que os pais podiam dar. Se não podiam, 
não davam, e ponto final. Eu vivo tempos modernos em que filhos não só pedem como também 
exigem o que desejam, não deixam por menos, nem aceitam imitações.

Eu sou de um tempo antigo em que um olhar direto resolvia toda e qualquer questão. Nem 
uma palavra era gasta para se transmitir uma mensagem, principalmente se esta era um “Não”, 
ou um “Espere que já lhe mostro”. Eu vivo tempos modernos em que aos filhos não bastam 
palavras, frases, argumentos ou mesmos discursos inteiros. Eles simplesmente só entendem o 
“Sim” que lhes interessa. 

 Eu sou de um tempo antigo que ainda mora no parece que foi ontem, mas quando comparo 
esse ontem no hoje, que peça antiga me sinto... Ah, estes tempos modernos!

Marina Alves
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                                               Marisa Costa   

À luz da imaginação...

 Eis a noite da noite em que acordei sobressaltada. Um frio no ar. Uma aura de gelo e fleuma a 
desfazer a vida construída, tal tsunami do aquecimento sobre as geleiras.

A memória arde.

Roupa não me cabe mais. Razão aponta algo que não faz sentido nem cala à alma.

As coisas claramente, não as vejo, tampouco fatos e dados que já direito não os julgo. 

Minha desesperação por iluminação é notória, mas, tanto maior o meu desespero, mais distante 
a luz fica.

E agora, faço o quê? Reinvento-me pro mundo?

Tento manter uma pequena chama acesa, não importa o quão pequena?

Consumida, abandono o que não me serve mais e parto atrás da única, derradeira arma que 
minha mente intelectualizada tanto se esforçou por apagar: «a luz da imaginação»...

 

Finalmente!

Grito...

Abro a porta...
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Sou gentil com a enxurrada de «preceitos» e imagens e histórias despejadas sobre mim, todas, 
indo pousar no meu colo. Manejo-as com cuidado.

Podia ficar com todas, comê-las todas. Escolho avançar, caindo e arrastando-me  mas avançando.

Até respirar macio e mergulhar no pólen da vida e mais ainda - até curtir o choro, tipo “só 
alegria”...

E daí? 

É só o livre caminhar dentro do mundo.  

Tal como um ser espiritual cumprindo sua jornada que podia errar, refazer caminhos.

 

Amei-me...

cuidei

perdoei

e me perdoei! 

De novo,

e de novo...

 

Marisa Costa
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Valdício Almeida de Oliveira é mestrando em Teoria da Literatura (UFPE) e professor 
efetivo da Seduc-PE. Ademais, é especialista nos cursos Estudos Linguísticos 
e Literários (UCAM) e Tutoria em Educação a Distância e Docência do Ensino 
Superior (FARESE). Graduado nas seguintes graduações: Letras Português-Inglês 
(UFS) e Pedagogia (FALIBER).

Ausência de amor-próprio

Nos dias hodiernos, os rompimentos nas relações amorosas estão explícitos. 
Muitas vezes, a possessividade exacerbada se torna empecilho para a real conquista 
daquilo que Érico Veríssimo chamou de felicidade: “a certeza de que a nossa vida 
não está se passando inutilmente”.

Em uma daquelas manhãs, no consultório odontológico, eis o acontecimento 
reflexivo: a insatisfação de uma moça, que criou em mim expectativas de novos 
acordos em virtude de o contato e a presença dele simbolizarem júbilo para ela.

A priori, uma mulher experiente (que está ao meu lado) disse em voz alta, 
com tom de desabafo: 

“– Ele me bloqueou!!! Nem consegui dormir direito... Bloquearei ele também”. 

Indubitavelmente, os relacionamentos enfraquecidos e periclitantes causam 
para os casais infelicidade, desequilíbrios e, até mesmo, desejo de pseudo-vingança. 
Após o bloqueio do contato no celular, em questão de pouquíssimos minutos, ela 
retirou o aparelho da bolsa, pensou e decidiu ligar (aparentemente) para o trabalho 
do ex. 

Decerto, alguém atendeu o telefone. Ao pedir para falar com o “ex-namorido”, 
ela implorou para que não fosse dito o nome dela. Porém, ouviu que ele não estava. 
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Decepcionada e provando de realidade e desejo dubitáveis, ela demonstrou amor 
que, para Alexandre Herculano, é “o elemento primitivo da atividade interior; é a 
causa, o fim e o resumo de todos os defeitos humanos”. 

Olhou para o relógio, refletiu sobre a hora, desligou e, insistentemente, 
escolheu ligar mais uma vez. Por sinal, na ocasião, a recepcionista disse que ele 
estava e pediu para ela aguardar um pouco. 

Percebi um sorriso introvertido que retratava o semblante preocupado daquela 
jovem-senhora. Ela aguardou, balançando – repetida e rapidamente – os pés, por 
quase dois minutos, até ouvir a voz dele. 

Finalmente, um “Alô” do outro lado... 

Diante daquela conjuntura, com entonação buliçosa, ela disse:

“– Oi, Fulano! Sou eu... Você me bloqueou no WhatsApp, não foi?! Por que...? 
Bom, eu também te bloqueei...” 

Inconformada com o “amor desconectado”, ela aproveitou a oportunidade 
para enfatizar isto:

“– Eu gosto muito de você e não queria que terminasse assim. Me desbloqueia 
lá. Eu vou te desbloquear a-g-o-r-a!”

E continuou:

 “– Eu não vou mandar MENSAGENS para você...”

Com a esperança de uma possível reconciliação, não perdeu a oportunidade 
de questionar: 

“– Já me desbloqueou?”

(In)felizmente, a resposta não foi positiva para tal momento, pois – do outro 
lado da linha – aquele homem afirmou:

“– Não vou te desbloquear!”. Em seguida, destacou:

“– Por favor, não ligue mais para cá. Caso você queira falar comigo, venha 
até minha sala.”

Quiçá, essas palavras geraram mais emoções na personagem que, 
desesperadamente, expressou ao celular:

“– Beijo, beijo, beijo, beijo, beijo, beijo, beijo, beijo”... Respirou fundo e 
persistiu: “– Beijo, beijo, beijo...”.
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No entanto, do outro lado, surgiu – tão somente e simplesmente – o barulho 
do gancho do telefone que foi desligado.

Evidentemente, existem partes totalmente desconhecidas na narrativa em 
questão. Todavia, é triste ver como há pessoas que mergulham de forma profunda 
em relacionamentos incertos, escolhem as ilusões e mantêm acesas fantasias outras 
em que a desconexão é, amiúde, ululante.

Questiono-me: até que ponto vale amar mais o outro do que a si próprio? 
Por que algumas pessoas entregam a felicidade na dependência de outrem? É 
lamentável perceber que as fragilidades antigas ou as crises correntes, em certa 
medida, tornam os indivíduos vítimas das próprias necessidades cujos resultados 
são: descontrole emocional, desconfiança e insegurança para os recomeços da vida.

Portanto, aprendi com Clarice Lispector a indispensabilidade de se ter limites, 
quando ela expressou que “o primeiro deles é amor-próprio”. Cheguei à conclusão 
de que, em determinadas circunstâncias, blindar o âmago denota contentamento e 
esperança de existências mais bem exitosas. Relacionamentos, pois, nem sempre 
são fáceis... Assim, segui aguardando meu atendimento.
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Ensaios
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 Alcino Lagares Côrtes Costa; Cel. PM Vet. Presidente da ALCMJGR – Academia de Letras 
Capitão Médico João Guimarães Rosa.

UM MANIFESTO PELA PAZ

 Ao longo dos séculos, encontram-se registros de diversas formas de violência entre indivíduos 
e entre nações. As organizações políticas e as religiões – que deveriam ter por princípio a paz 
e, por fim, o bem da humanidade – foram historicamente geradoras do mal e da violência. A 
constatação da persistente presença da violência na humanidade _ logo a vitória do mal sobre o 
bem –, incomodou Morihei Ueshiba (1883 – 1969), filósofo e fundador do Aikido (“O caminho 
da harmonia”), levandoo a nos incentivar para que buscássemos a paz, através do desafio 
contido numa pergunta inteligente: “Ao longo das eras, inúmeros filósofos e mestres de religião 
transmitiram a mensagem da verdade e falaram do poder supremo da harmonia. Mas como se 
dá que os opositores da verdade e aqueles que lutaram empregando o poder destrutivo tenham 
vencido?” Uma análise sobre o que se encontra por trás de toda e qualquer violência evidencia 
que, por termos corpos, convivemos com instintos animalescos, os quais são impulsionados 
por reflexos inatos de sobrevivência, conservação e reprodução. No entanto, podemos perceber 
em nós sentimentos altruísticos que nos fazem crer que os conceitos de justiça, de beleza, 
de verdade e do bem são também inatos e podem predominar sobre os instintos; eis que a 
espiritualidade, por ser universal, é maior do que as religiões e representa a propensão inata 
que o ser humano tem de procurar o sentido da existência em si, logo transcender a matéria em 
busca da verdade. Um pássaro não voa de um para outro Município, Estado, ou País e, sim, 
de uma para outra árvore. Foi o ser humano que inventou as fronteiras. Isso ocorreu porque 
o processo civilizatório da humanidade evoluiu de modos diferentes nos diversos lugares da 
Terra (e não de modo tribal) gerando as egoísticas invenções _ dentre essas, as ideologias _ que 
fazem o ser humano esquecer que, filhos de um só Pai, somos irmãos. Em 1904 o fisiologista 
russo Ivan Petrovich Pavlov _ que recebera o Prêmio Nobel pela descoberta científica do reflexo 
condicionado _ declarou que existem no ser humano dois “sistemas de sinais”: o primeiro 
refere-se à percepção da realidade objetiva pela sensibilidade e, portanto, é compartilhado 
com os animais; o segundo é gerado exclusivamente pela racionalidade humana e dá vida ao 
universo simbólico. No universo simbólico a palavra é o programa mais importante em nossas 
mentes porque extrapola os caracteres e a sonoridade, adquire significado e torna-se parte 
essencial da realidade humana. A coerção _ fundamentada na matéria animalesca _ se revelou 
ineficaz como “recurso para vencer” a violência. Com fundamento no simbolismo, que nos 
distingue dos animais, evidencia-se ser necessário o “diálogo para convencer”! A intenção de 
convencer implica um culto, pelas pessoas e pelas nações, à integridade (que abomina todo 
egoísmo e toda corrupção) e à tolerância (que nos leva a respeitar, na alteridade, o direito que 
as pessoas têm de discordar do nosso modo de pensar). Porém, a integridade e a tolerância 
somente serão alcançadas e aprimoradas cada vez mais se forem construídas nas famílias, nos 
templos religiosos e nas escolas, começando pela educação das nossas crianças. Para que a 
humanidade possa extrapolar daquilo que a sociedade contemporânea é para o que deveria ser, 
o diálogo (como objetivo primeiro da educação) parece ser o melhor instrumento! 
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O MUNDO ESTÁ EM CHAMAS

A cada dia que passa mais próximo vamos ficando da extinção do nosso planeta, nosso lar. Conscientização 
se faz de há muito necessária. O planeta terra está em chamas por minha culpa e a de todos nós. Não podemos 
deixar para o amanhã, mesmo porque, o amanhã, provavelmente não haverá! O Dia D e Hora H não pode ser 
agora, teria que ter acontecido há mil anos passados – antes da extinção dos Dinossauros. Se quisermos salvar 
o nosso planeta, não há mais como protelar as ações que se fizerem necessárias. 

Ciente disso, a ONU exibiu um vídeo no qual aparece Frankie The Dino fazendo um apelo à humanidade. 

 Na ONU, Frankie The Dino apela ao mundo para não ignorar as mudanças climáticas, em um vídeo 
divulgado às vésperas da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, COP26. O dinossauro 
– Após invadir o icônico salão da Assembleia Geral da ONU – famoso por discursos históricos de líderes 
mundiais – o imponente dinossauro Frankie se dirige a uma plateia perplexa de diplomatas, dizendo que: “É 
hora de os humanos pararem de dar desculpas e começarem a fazer mudanças para lidar com a crise do 
clima.”

-Pelo menos a gente tinha um asteroide! – avisa Frankie The Dino, referindo-se à popular teoria que 
explica a extinção desses enormes répteis há 70 milhões de anos!

-Qual é a desculpa de vocês? – ele indaga desafiador!

(...)

A campanha “Não Escolha a Extinção” do PNUD e seu curta-metragem buscam tornar mais evidente 
como os subsídios aos combustíveis fósseis estão retardando o progresso contra a mudança do clima enquanto 
beneficiam principalmente os ricos. Um estudo do PNUD divulgado como parte da campanha revela que 
o mundo gasta assombrosos 423 bilhões de dólares por ano para subsidiar os combustíveis fósseis aos 
consumidores (petróleo, eletricidade gerada pela queima de outros combustíveis fósseis, gás e carvão). A 
campanha, e o curta-metragem, buscam ainda tornar mais acessíveis as questões técnicas, às vezes complexas, 
relacionadas aos subsídios aos combustíveis fósseis e à emergência climática. Por meio de diversas ações para 
envolver as pessoas, o objetivo é educar e dar voz às pessoas no mundo inteiro. 

E isso é tão insano que ainda não calcula o custo que gera essa Crise Climática que, segundo o FMI – 
Fundo Monetário Internacional – chega a custar US$6.000.000.000,00(seis trilhões de dólares) por ano, este 
descaso. E, às vésperas da COP/26, a Conferência das Nações Unidas que vai discutir a Crise Climática, quem 
veio dar o recado sobre esta insanidade – que é investir na nossa própria destruição – foi um Dinossauro que 
entrou na Sede da ONU, em Nova York pra fazer um discurso!
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UM DINOSSAURO NA REUNIÃO DA ONU! 

Fortes passadas vindas de fora são ouvidas pelos presentes no plenário da ONU. A porta se abre e por 
ela adentra Frankie The Dino. 

Ouvem-se gritos – vindos dos presentes – pelo medo causado! O Dinossauro para em frente a um 
apavorado segurança, solta pelas narinas um jato de ar quente e o indaga:

-Você está bem?

-O segurança, trêmulo, balouça a cabeça, dizendo: Sim – está tudo bem!

-Precisa de um minuto? – indaga o Dino!

-Não! – responde o segurança!

-Ok!... – responde Frankie e, em seguida, se dirige ao Plenário da ONU sob o medo e argutos olhares dos 
membros presentes! Então, Frankie, pegando o microfone, dá uma verdadeira lição de moral ao animalesco 
ser – que se diz humano ser – de como preservar o meio ambiente.

Com a palavra Frankie The Dino:

-Escuta aqui, pessoal! Eu sei uma ou duas coisas sobre extinção. E eu vou lhes dizer: Vocês podem até 
pensar que isso é meio óbvio. Ser extinto é uma coisa ruim! E se vocês mesmos se levarem à extinção? Em 
70 milhões de anos, essa é a coisa mais ridícula que já ouvi. A gente pelo menos teve um asteroide! Qual a 
desculpa de vocês?

Vocês estão indo rumo a um desastre climático, e ainda assim, todos os anos, governos gastam centenas 
de bilhões de recursos públicos para subsidiar combustíveis fósseis. Imagine se nós tivéssemos gasto centenas 
de bilhões por ano subsidiando meteoros gigantes? (Pausa!) Isso é o que vocês estão fazendo agora! Pensem 
em todas as coisas que poderiam ser feitas com esse dinheiro. Em todas as partes do mundo há pessoas vivendo 
na pobreza, Vocês não acham que ajudá-las faz mais sentido do que, sei lá... pagar para que sua espécie inteira 
morra?

Deixe-me ser sincero por um segundo: Vocês têm uma grande oportunidade bem agora, enquanto 
reconstroem suas economias e se recuperam desta pandemia. Essa é a grande chance da humanidade!

Então, a minha ideia maluca é essa: - Não escolham a extinção! Salvem as suas espécies, antes que seja 
tarde demais. Chegou a hora de vocês, humanos, pararem de inventar desculpas e começarem a promover 
mudanças.

-It’s now or never! (Agora ou nunca!) – diz Frankie The Dino!

A plateia – antes temerosa – agora se põe de pé para aplaudir Frankie The Dino!

-Obrigado! – Frankie agradece e se retira do plenário!   

Fonte da pesquisa - Google. 
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Poemas
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Consciência poética

A poesia me escolheu, não o contrário.
Quando criança eu gostava de quadrinhas.
Copiei várias, mas também criei as minhas.
E escrever versos era o meu vício ordinário.

Passei pra fase dos acrósticos mais à frente.
Qualquer palavra era um tema especial.
Nunca escrevi tanto poema original.
Fui do mais simples ao pernóstico, o diferente.

Na adolescência me encantei com o soneto.
E, tal qual “Vinícius”, ao amor quis ser fiel.
Em minhas mãos sempre o lápis e o papel.
Mas não dei conta de escrever nenhum quarteto.

E desatenta, muito cedo, tropecei...
Naquela pedra que Drummond pôs no caminho.
Parei no tempo e nem sequer provei um vinho.
Desejos grandes? Esses? Nunca experimentei!

Com o tempo me afastei da poesia...
Lírica, rítmica, amadoramente escansionada.
O verso branco da minha mente amargurada.
Fez da realidade sua única primazia.

Ah! Essa vida sempre ingrata e caprichosa!
Quase me rouba o grande amor pelo poema.
Metrificando amor e dor no mesmo esquema.
Tornou-me a sina cruelmente desditosa.

Lá foram os anos se passando lentamente...
Era assim que eu ingenuamente imaginava.
Mas na verdade hoje eu sei que me enganava.
Foram-se dias, anos, décadas... Num repente!
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Hoje eu vejo o quanto a vida é fugidia.
“Tempos líquidos” que nos escapam aos sentidos.
Disse-nos “Bauman”, num dos seus livros mais vendidos.
Para explicar as ilusões do dia a dia.

Mas para dar cabo dessa perda temporal.
E não dar chance para a sensibilidade
Encher o vazio da memória com a saudade.
Foi que eu criei este poema imortal.

Procurei por gigantes como Newton me ensinou.
Subi-lhe aos ombros onde fui me acomodando.
Fazendo versos em suas frases me inspirando...
E, assim fazendo, esta obra singular desabrochou.

E a poética consciência antes muda e reprimida.
Igual o “Morcego” que “Dos Anjos” descreveu.
Me despertou a ânsia de escrever adormecida.
E como num insight a minha arte reviveu.
E eis que surge esta poesia incontida...
Cheia de um brilho e um furor que é só seu! 

               Adriribeiro/@adri.poesias
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ODE À ÁGUA

Da rocha erodida
nasce água, surge vida,
no curso do rio, atrevida,
revela-se altaneira,
Imponente e sempre bela,
alegre, desce sonante,
Tranquila e singela;
Sob o olhar inebriante,
Desfila o seu encanto,
Sob a mansa corredeira!

Majestosa, esparrama
As águas pela ribeira,
Espraiando a alegria,
Vencendo qualquer barreira,
aspergindo sua magia,
Viajando o tempo inteiro;
Corre, corre... Vai ligeira!

Fecho os olhos, me deleito,
Vendo-a correr pro leito
do seu rio, a repousar,
E a cada som do borbulho
Encho o peito de orgulho,
Saboreio o seu cantar!...
E assim me habituei,
meu corpo ao seu mergulho...
E ali eu asseguro,
encanto maior não há!

Aila Brito
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O RESTO NÃO IMPORTA 
 
Abri mão de rima ou métrica 
Quero apenas falar de amor 
Cola teu coração aqui no meu 
Se permita viver o desejo. 
 
O que eu quero com você 
Não quero com mais ninguém 
Tua chama acende meu fogo 
Eu te quero, o resto não importa. 
 
Vamos escrever nossa história 
Estar tatuados na alma 
Quero te pegar no colo 
E dizer que estou contigo. 
 
Me conecto à você, mesmo longe 
Quero estar junto, estar plugado 
Sentir minha pele na tua pele 
Um brinde à conexão do desejo.

Alcir Andrade
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Poema: 

Meu consolo na praia
Não sei
Não sei por que não gosto dos domingos
Talvez hei de morrer nesses dias alienantes
Neles residirão as fatalidades de toda uma vida
Minuciosamente.
Com data e horário marcados.

Ah!
É neste chão de areia que descanso um pouco.
Sal grosso, pele queimada
É na formosura do corpo onde habita a poesia das coisas,
das palavras?

Se deita.
Esquece.
Dorme.
A pele padece sob o inferno regido pelo sol.

Levanta-te.
Retira do corpo seminu toda areia impregnada n’alma.
Lembra-te:
Você ainda não morreu.

Só o mar te entende:
Te jogas de cabeça e te afundas
Afoga este teu pranto e tuas mágoas.
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O cuco

O tempo passa
Passam os dias
Passam as horas
Vou caminhando
Já estou chegando
Já estou chegando
O tempo passa.

Passaram-se as horas
*cuco*
Continuo andando

*Passaram-se os minutos
*cuco*
Mas eu não parei

Passaram-se os segundos
*cuco*
Eu não desisti

E lá se vai o velho cuco...
Amanhã, quem sabe
Eu tento outra vez.

Todos os dias

Todos os dias
O mesmo sorriso
O pranto e o cansaço
A utopia
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Todos os dias
O mesmo café
A mesma fome
O mesmo homem

Sobre o autor:
Nascido em Aracaju, é graduado e mestre em Letras pela Universidade Federal de 
Sergipe. Amante da literatura desde a adolescência, encontrava na arte o refúgio 
lírico daquilo que poderia ter sido e que não foi.  Atualmente, é professor de Língua 
Portuguesa na rede estadual da Bahia.
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Renúncia
                                      Angela Ferreira

Quando esqueço de mim
deixo de desejar amor

Amor afetivo
amor sexual

amor próprio!

De renúncia em renúncia
vou me anulando

Deixo de ser a pessoa que um dia
jamais imaginei deixar de ser

Enfraquecida, angustiada
falta-me forças para lutar

No intento de ser a melhor
a mais dedicada
sabotei a vaidade

e a pouca dignidade
que restava em meu íntimo

Destroçada pela carência
vem à mente o incômodo
a vontade de ceifar a dor

num ato extremo de loucura

No entanto, novo dia desponta

Vejo-me refletida
na mulher que um dia fui

Como a Fênix me refaço
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Renuncio abdicar de mim
e volto a me amar

ERRADICAR A SOBERBA
                                    Angela Ferreira

distinção entre povos
olhares atrofiados
dores, as mesmas

SANTIAGO DE COMPOSTELA
                                   Angela Ferreira

força do cajado
energia revigorante
coração peregrino

Pedagoga, professora, escritora e poeta, participou de diversas antologias e coletâneas, 
membro de cinco academias e da confraria literária Ciranda Poetrix, publicações em revistas, 

blogs, redes sociais, participou de contação de histórias infantis na Rádio Heliópolis e 
Zummm 87,5 FM pela APEOESP. Instagram: @angela.ferreira3

*O poema Renúncia faz parte da Antologia Almas Cativas – Biblio Editora / 2021
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           INVERNO

            No prelúdio inexorável do inverno,

            A luz do entardecer é calma e tristonha!

            O enlevo enternecedor

            Dos brandos raios de sol

Aquece, com a magia singela

Do seu manto crepuscular,

Os santuários da natureza incólume.

Os passarinhos velozes

- como navios singrando mares -,

Buscam em revoadas

O refúgio dos seus ninhos!

Contrapondo-se à matéria gélida,

Reascendem-se as ternuras

Sob o brilho dos vitrais,

E o calor volátil enleia,

Envolvendo dóceis almas

Nas alcovas das lareiras!

                         Antenor Rosalino
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SPINA- Nova forma poética

FLUTUANDO EM TEUS BRAÇOS 

Dançando te abraço.

Satisfaço meu desejo

De estar contigo.

A melodia envolvente me acaricia,

Flutuo enlevada, perdida de amor.

Teus braços são meu abrigo.

A passagem do tempo ignoro,

Como num sonho te sigo.

Antonia Nery Vanti (Vyrena)
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RESGATE 
 
Sobre um céu riscado de nuvens negras, deveras, 
transpõe-me o pensamento altivo, puderas; 
entorno-me do meu bem querer não em vão, quimeras, 
eis que acende um uma luz branca d’idéias, 
queimando suas chamas - serenas - como se fossem límpidas velas. 
 
Ah, porvir do meu sol, 
permita o fluir da primavera, 
e deixem os raios entrarem... 
... pois nem tudo que queima, destrói. 
 
Muitas vezes, ardente o calor, de fato, algo constrói, 
e da ilusão e do meu coração, abro então, janelas. 
 
Há brilhos que nos fazem sorrir. Lembranças de rivieras.  
Quem sabe o amor vem de vez me resgatar. 
Quem sabe... 
 
https://www.recantodasletras.com.br/poesias/6103169

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  



 

 REVISTA BARBANTE - 113

O ritmo que nos envolve    

Nosso ritmo não é para qualquer pessoa. 

Extremamente personalizado, 

é somente para nós. 

Uma mistura belíssima 

De valsa com bolero, 

Dá para imaginar? Pois. 

Nalguns momentos, leveza de 

plumas, ritmo da valsa, embora 

bastante vibrante. 

Em outros, enlaça como um abraço 

apertado, apaixonado...

É o bolero. Romântico, 

sedutor, cálido...

E assim vamos vivendo nossos dias: 

Ao som musical que alegra 

e eleva as almas. 

Somos seres envoltos por notas celestiais.    

                                 Assma Gabriela       
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GLÓRIA A DEUS!!!

Glória a Deus!

Porque a noite escura se dissipou

e o sol voltou a luzir,

a alegria voltou a sorrir,

a saúde venceu o sofrimento...

O aroma da paz inebria a minha vida

e um cantar etéreo me circunda...

Minha alma em gratidão profunda,

regozija de contentamento

 e eleva preces em louvores

ao Senhor que ouviu os meus clamores.

Glória a Deus infinitamente!!!

BRYZZA
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Carlos Oliveira Nascimento, é natural de Aracaju/Sergipe, reside em Nossa Senhora 
da Glória/SE. É Historiador e Psicopedagogo, Coautor de várias antologias dentro 
e fora do estado, é apreciador e divulgador da literatura sergipana. @uma.boa.
leitura10

A SOMBRA E O CLARO

Quando escurece 

Meu mundo se transforma,

Entro na fase

Mais complicada do dia, 

Onde tudo fica obscuro

Mortal.

Nos primeiros raios solares 

Tudo se clareia,

Rejuvenesce o espírito e a alma

Duramente sofrida

Nem durmo, nem acordo

Fico imóvel. 
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SOU UM MAR

Nas ondas que vem e vão,

Sou navegante sem rumo,

No vasto mar de ilusão.

Sou o vento forte da noite

Que sopra quebrando as ondas,

Nesse mar de solidão.

Sou deserto, sou oásis

Sou um rio de saudade,

Adormecida, no mar da doce paixão.

Sou tudo ou quase nada,

Sou um breve sopro de vida,

Perdida na imensidão.

 

Sou navegante, sou vento.

Sou deserto, talvez, oásis de singelezas?

Na verdade, sou um mar de incertezas.

Cellyme 
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@@@

   Você em mim

Se você não se vê nos meus traços 

é porque não conhece os meus rabiscos.

Eles vêm de você para mim em versos 

encantadores produzidos por seu olhar, 

seu caminhar, seu sorrir. É assim que vivo

 a poesia: reproduzindo você em mim.

Chico Legal

@@@

 
 
Gratidão, Juli Lima! 
 
Desejava fazer algo diferente... 
O poeta queria amarrar 
Seus versos. 
Amarrar? 
Sim!... 
Mas não sabia 
Como nem onde. 
Seria 
Uma ideia brilhante? 
Acabou sendo.... 
Convidado 
Por poetisa amiga 
Ele aceitou 
Publicar seus versos 
Na bela Revista Barbante. 
 
@@@ 
 
A Barbante, é Brilhante, tudo a ver. 
 
Chico Legal
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SENSAÇÃO RENOVADA

Livrei-me dos olhos cansados
Da compacta tragédia cotidiana 
Das lágrimas de sangue, do ódio
Corroendo o rosto sob a máscara.

Eu tenho agora meu olhar limpo
Para enxergar toda beleza da flor
E do inseto que busca nela o pão
E a vida se espalhando pelo vale.

Desfiz-me dos ouvidos cansados
Dos ruídos apocalípticos bailando
Vozes dissonantes sem algum tom
Sobre cancros as manchas de batom.

Eu tenho agora os tímpanos puros 
Ouvindo toda a sinfonia da tarde
E a canção inebriante que se forma
Na paixão forte que no peito arde. 

Joguei fora o meu ofegante olfato
A ilusão que sempre distrai o tato
Odores de pesadelos do passado
Amargor azedando meu paladar.

Não sou mais pássaro em revoada
Nem me rastejo por rotas desertas
Eu tenho cada sensação renovada
E as portas da percepção abertas.

Cláudio Antonio Mendes

Mutum-MG
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SPINA 
 
CONQUISTA 
 
Retoca batom vibrante, 
Desenha sorriso dengo, 
Quer causar proximidade, 
 
Dengosa atingiu alvo feito cupido, 
Paixão, alojou-se neste coração carente, 
Preparando ninho para doce intimidade, 
Carícias recíprocas ecoavam no íntimo, 
Encontro de almas buscando felicidade. 
 
EDITH VARGAS 30/6/2022 
 
 
SPINA 
 
COLMEIA JUNINA. 
 
Vestido de chita, 
Laço puro cetim 
Boca cor vermelha 
 
Quadrilha forma roda, esperando foguetório, 
Palmas Cadenciadas, caipiras cantam felizes, 
Festivos, cada coração vira centelha, 
Quentão,  pipoca, espetinho, quitutes juninos, 
Axadrezado forma colmeia, feito abelha. 
 
EDITH VARGAS 23/6/2022. 
 
SPINA 
 
MULHER EM DOSES 
 
Termino este dia 
Planejo bela noite 
Enfeitada de luar 
 
Drinks coloridos aroma paixão eterna, 
Roupa caprichada social na estica, 
Chega vaporosa mulher faz-me ousar, 
Inspiração amor na  primeira piscada, 
Degusto cada dose, até embriagar. 
 
EDITH VARGAS 22/6/2022.
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TRIBUTO À POESIA

métrica, rima
desejo
nomes, pronomes
beijo
luas, saudade
te vejo
descrevo o som
retrato o passo
te enlaço
no tom da poesia
desenho o anseio
no compasso
números, vezes
abraço
intuições, fatos
disfarces
na ponta do lápis
que corre o papel
invento um céu
azul de tarde
da cor da poesia
que eu amo
te escrevo

Elizabeth Iacomini (Do livro “A Vida em Vias)
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OCASO

 

Parede sem tinta.

Casa sem telhado.

Tropeço na rua.

Noite sem lua.

Escola sem índice. 

Bairro sem Missa.

Mato queimado.

Rio mofado.

Serra violada.

Alma lavada.

Olhos vendados.

Ausência de chama.

Coração reclama. 

Passa o vento...

remove o pensamento. 

Bate o coração...

sem rumo...

afaga o sono profundo!...

 

Elza Francisco
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Uma borboleta nunca se prende

Uma borboleta nunca se prende

Sou como uma borboleta,

se você tentar me prender,

com certeza vai me perder!

Voo solta pelo céu a plainar,

livremente para pousar,

onde bem entender,

a meu bel prazer!

Deixe-me livre e solta,

perceberá então a beleza,

e também a cor de minhas asas,

que com toda delicadeza irei te mostrar.

Não chegues muito perto,

irás me assustar!

Respeitando meu espaço,

em torno de você,

irei certamente passar!

Gosto de sentir o calor do sol a me aquecer,

a brisa do vento a me embalar,

a terra seca ou orvalhada.

Forçar-me a ir até sua presença,

trará-me um sofrimento ímpar.
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Com as borboletas podemos aprender,

uma importante lição,

se queres tocar profundamente alguém,

de nada adianta repressão,

pela sua liberdade,

mas sim compreender e respeitar sua vontade!

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.
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SONETO DA SAUDADE  
 
Aos meus ouvidos soa uma canção... 
É quando o vento sussurra o teu nome! 
Ventos fortes, me abato em comoção! 
Um entardecer,  dor que  me consome ! 
 
 
Choro e Te faço, com dor , um soneto 
Em versos tristes de pura emoção 
Por mais que tento não me aquieto 
Mal insólito ronda o coração! 
 
 
Suspiram frias as brumas noturnas, 
Deslizam sobre mim, molham meu chão! 
E em meus olhos, estranha sensação... 
 
 
Caminhar de penúrias diuturnas 
Nessa vida minh›alma experimenta, 
Não consegue te esquecer, e nem tenta

Erivaslucena 
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Maria de Fátima do Nascimento Leite é Pedagoga e Psicopedagoga pela UVA 
(Universidade Estadual do Vale do      Acaraú) e Formada em Mídias pela UFRN 

(Universidade Federal do Rio grande do Norte). Trabalha como pedagoga na 
Escola Municipal Henrique Castriciano , atualmente como mediadora de leitura 
na biblioteca . É coautora do livro        Bendita a Mulher e a Sua Literatura, do 
livro Flor de Sal, Perfis Biográficos, e do Fanzine Asas de Mãe. Possui vários 

poemas publicados pela Revista Barbante. É poetisa e busca inspiração em Deus 
e na natureza 

 

JULHO DO MEU DESTINO

 

Fátima Nascimento Leite

 

 

Julho, por quê?

Por que fizestes assim?

Tirastes para sempre

Dois alicerces de mim...
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Partiste meu coração,

Para sempre tão só fiquei...

Levou meu pai, depois minha mãe.

Tu julho, não ouviste que implorei?

 

Vieste com a adaga

Do cruel destino.

Realizando o que estava escrito,

Sem pensar, em desatino.

 

Eu sei, cumpristes ordens,

Do nosso Deus supremo.

Era o momento, entretanto carentes corações,

Não aceitam determinações...

 

Pois, que, sem conseguir entender,

Simplesmente pede, clama e implora...

E passará ainda muito tempo,

Apenas chora...
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A DOR DE UMA SAUDADE

 
Fátima Nascimento Leite

 

A saudade é ponta de punhal,

Encravado no mais profundo

Recôndito de um coração.

É um pedaço do seu ser

Retirado em carne viva,

Sem você nada poder fazer.

É a lembrança de um passado

Que sempre se fará recente,

Permeando sem domínio

 Os seus pensamentos,

Que a todo instante se faz presente.

É dor lancinante, que hora acalma,

Enganando-lhe a alma,

Devolvendo-lhe o sorriso,

Para em seguida retornar,

O martírio da dor...

De lembrar lhe que estás só, 

E sem aquele amor...

Nunca mais receberás

Aquele estimado abraço...

Não se eterniza em uma vida

Nesse infeliz planeta!
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Que engano, então, achar que,

Nesse paupérrimo espaço,

Onde o tempo passa voando,

Conseguimos aproveitar

Todo e a cada instante.

Nós deixamos sem querer, escapar,

Preciosos momentos, desperdiçando-os.

Quiçá eu pudesse voar agora,

Ter as asas de um passarinho,

E conseguisse ultrapassar

Toda essa dimensão...

Eu conseguiria encontrar

As pessoas que levaram

As principais partes do meu coração...
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***POETISA FERNANDA XEREZ

RONDEL

VERSOS EM PERGAMINHO

Inspiração vem cheia de sentimento

Que eu exponho em pergaminho

Deslizo a caneta, delicadamente

Apontando, nas letras, o caminho.

Tudo chega assim, bem de mansinho

E me surpreende a todo momento

Inspiração vem cheia de sentimento

Que eu exponho em pergaminho.

Porque na suavidade do pensamento

Brotam poesias repletas de carinho

Em cada verso há encantamento

Preste atenção a este recadinho:

Inspiração vem cheia de sentimento!...
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PAISAGEM OCEÂNICA

Contemplando em tarde finda a paisagem oceânica 
Ouvia o vento que assoviava no vai e vem ondular, 
Das águas a lua nascia e imponente ao céu subia
E às águas o sol morria mergulhando sobre o mar. 
O céu do azul despiu-se e revestiu-se de carmim, 
Nuvens arco-irisadas pairavam leves tais plumas, 
O dia indo e a noite vindo com o negrume caindo, 
Dissipando a claridade, ia escondendo as dunas. 
Ao longe, gaivotas voavam indo rumo ao infinito, 
Num balé só elas sabiam qual era o caminho seus 
E o oceano espelhava aquele multicolor ocaso 
E aquelas asas, que indo, se aproximando de Deus. 
No infindo horizonte águas cercavam rochedos 
Que pareciam flutuarem até onde a visão visita 
E o estrondar de águas em pedras, parecia se ouvir, 
Ecos que o vento trazia do longe a perder de vista. 
Fim de tarde esplendorosa que parecia uma pintura, 
Desenhada com ternura por mãos que são Divinais, 
Memoráveis as imagens que vi naquela moldura 
Daquela tarde quase escura que não esqueço jamais.

GSFreire
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LOGOS SOLAR

Revela-se à luz do Sol nascente,

Quando o novo dia está por vir,

Quanto de Deus temos presente,

Tornando viável, o nosso existir.

Espargindo esse amor crescente,

Que pra cada filho, poder sentir,

Revela-se à luz do Sol nascente,

Quando o novo dia está por vir.

Pra permitir que o Sol alimente,

Com o Prana que fará subsistir,

Todo o ser que na terra vivente

Sente esse calor que pra influir,

Revela-se à luz do Sol nascente...

PEREGRINOS

Na lei do amor nascemos arquétipos,

Tornamo-nos fogo, em redemoinhos,

Caídos na matéria sem ver caminhos,

Geridos por leis do grande arquiteto...

Primeiro nos desdobra em princípios,

Para sermos partes do cosmos físico.

Vivendo os reinos, em fóruns típicos,

Pras fases dos homens terem inícios...
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Ganhamos a mente com os arbítrios,

Comendo Maçãs, ganhando deveres,

Pra nosso sustento, muitos afazeres...

Crescermos em luz requer sacrifícios,

Mas como Metas, pra todos os Seres,

Pra tanto, Cristos trazem bendizeres...

Jacó Filho
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 FLORIR PRIMAVERA

 
Que venha a primavera
Aromatizar nossa psicosfera
Que nos últimos tempos
Anda densa, pesada
 
Que venha a primavera
Perfumar o ar que se quer
Respirar (sem covid)
Embelezar nosso olhar
 
Que venha a primavera
Colorir nossas paisagens
Iluminar nosso esperançar
 
Que venha a primavera
Para Lírios e Rosas entre outrxs
Se abrirem ao amor dos Colibris
 

 

 

 

Joilson Pessanha \
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(linhas d’água)

o verso aflito

contrafeito

alarga o grito

careço de atenção ao amanhecer

caminho em linhas d’água

amadureço ao anoitecer

seco o mar

ajuízo o lamento

soco o ar

de contentamento

tenho que ser aranha

em alguns momentos

fio a fio enredando a vida

em teias de alumbramento

às vezes é preciso ter alma de gigante

pés que me levem ao distante

e olhos feitos de luar... mutantes

(José Carlos de Souza)



 

 REVISTA BARBANTE - 135

O CORAÇÃO

O pensamento se joga no lugar onde quer 

A mente acompanha se inflando de anseios 

Da razão vem os jatos que abrandam a fervura 

O coração insensato não dispensa a loucura. 

Coração que não aprende com os espinhos da vida

Coração sem juízo sem medo e limite

Coração que dissimula, finge e se omite 

Coração que se apruma a cada esperança surgida.  

Coração se apieda deste corpo cansado 

Coração se atente pra este ser tão surrado

Coração se assossegue considere as barreiras 

Coração não insistas em um amor sem maneira 

Coração, coração, coração, és como sou.

José Victor do Lago
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Poema triste

Versos tristes em campo minado
Poema extraído na ânsia e no enfado
Construído nas lágrimas e no riso da tristeza
No descompasso do abraço de um rio de correnteza.

Poema triste, manchado por gotas de suor
Poema triste, sem sorriso, sorriso recolhido
Versos arrancados, poeta entristecido
Versos acariciados, acalentados pelo amor maior.

Poema triste, finalizado em momentos de dor
É choro da alma, fragmentos de um amor
É alívio, é válvula de escape do poeta sonhador.

Poema triste, feito no excesso do que faltou
Aquilo que causa angústia, o que machucou
Os versos são bálsamo que ao poeta aliviou.

(Joyce Lima)

Poesia alegre

Poesia alegre é livre como passarinho
Tem cheiro de felicidade recheada de carinho.
Tem sabor de vida esvoaçante e extrovertida
Pensamento voa e pousa na alegria da vida.
 
Poesia alegre é como relva verdejante
É dedilhada por um coração transbordante.
Poesia alegre tem o sorriso espalhado no papel
Tem o toque da ternura e gostinho de mel.
 
Poesia alegre deixa o leitor a bailar
Quem escreve fica de papo pro ar
Deixa todos com vontade de amar.
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A alegria é como tinta de tinteiro
Faz movimentar o corpo inteiro
É como abraçar o vento em um veleiro.

(Joyce Lima)
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AROMA DE MULHER 
 
Gostoso certos aromas 
apaixona, eleva, acalma 
alguns são inebriantes. 
 
Certos cheiros nos tornam viciantes 
introspectivo, na luta diária encontrei 
aquela de corpo, alma, apaixonantes 
embevecido gritei feito menino afoito 
felina… transbordas em lua minguante. 
 
J. Simone Santos 
 
AH SE TE PEGO 
 
Vontade de brincar 
te faço submisso 
até você esmorecer. 
 
Ah, menino que eu espreito 
espio, finjo que não desejo 
te procuro até o amanhecer 
chego em casa te encontro 
ah! pego, sugo, faço-te gemer. 
 
J. Simone Santos
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HÁ SEMPRE MAIS

Por Juliana S. Valis

Há sempre algo a mais, muito mais,  

Por trás das palavras não ditas,

Escritas em cartas eternas, 

Há sempre o antes, o depois e o quando,

O como, o durante e o porquê,

Há sempre mais a saber, sem fim, 

Sem dizer, talvez, o mistério

Infinito, que essa vida nos dá,

Entre os sentidos que escrevem

Letras eternas da alma humana,

Pelos livros etéreos do tempo,

Virando vorazes páginas do amor pelo vento,

Colhendo rosas loquazes de nossas histórias.
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[Falar e Fazer]

É toda fala

Um registro de intenção

Mas é o ato que define a ação...

Existimos no que falamos

Ou no que, efetivamente,

fazemos?

Falas, nos maquiam...

As atitudes e ações nos “revelam”...

Frase

Aquele que fala e faz, não é um iluminado,

mas um ser consciente, diante da vida, 

e não vai além de sua obrigação.

Juli Lima
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[PENSANDO EM TI, enquanto eu existir tu existirás!](Dueto) 
 

“Cogito, ergo sum” 
“Penso, logo existo” 

 
Ah, penso em ti 

E nest’instante te vejo, 
mesmo que presente não estejas 

E penso em ti... 
N’este agora... 

Em que minh’alma por ti clama... 
Quiçá esquecida na negra noite do tempo 

d’algum amor a que se finda? 
Oh, não! de maneir’alguma! 

A Alma esquecida? 
Estará minha alma a esvanecer pra ti? 

Quisera eu acreditar... 
Que o Amor que um dia em teu peito 

transbordou, não s’esvairá, menos ainda “morrerá” 
Ao que se opõe às quimeras do mundo 

pelo que logo então se diluem 
A que a tantos leva a prantear 

pelo encanto que no prazo aqui passa 
Ó, não! Amor que é AMOR, 

não se apraza, 
pois eterno é... 

 
Eis que penso em ti, porque vejo-te em mim 

Vejo-te com a tangibilidade 
Da presença... 

Inda que ancorada 
na imaginação... 

Mas que emoldurada estás 
Por sentimentos 

e sensações 
[Inexplicavelmente 

Estás tão viva e pulsante 
que sinto 

tuas vibrações... 
 

Inda que d’olhos 
Fechados... 

 
Sinto-te 

Tu aqui, presente, estás 
Fazendo vibrar cada centímetro meu... 

 
O Tempo e Espaço... 

Que pra alguns são apenas ilusões... 
É pra nós tão real... 
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Quais nuvens no horizonte d’alvorada... 

tão colorida e tão bela! 
Mas, se não a vejo agora, degusto-a, 

pois em minha viva memória 
 

Memória 
Que acende as lembranças 

Lembranças vivas que te plasmam pra mim... 
 

E eis, que nesta hora... penso em ti 
E não paro de pensar 

N’alma que jamais adormece no torpor da memória 
Ao termo do horizonte do que além dele não se vê 

E, embora não apareça, verdade é que não te esqueço 
Esquecer-te, seria o mesmo que esquecer-me de mim... 

 
Ai! os olhos não descuidam do que, pois, se vê quando ama, 

E os detalhes do visto alimenta a Alma... 
Do amor que não se afasta de seu ímpeto, visto que há 

o desejo e o querer... 
 

E ao qu’insisto em tanto dizer: 
Ainda que longe e afastada de mim tu estás 

(todavia, será de fato? ao que não creio) 
Como duvidar do que vejo? 

Se em mim te vejo 
E te sinto... 

E, portanto, penso... em ti 
Sendo que neste momento concluo: 

Logo, existes... 
E sempre existirás... enquanto eu pensar... em ti 

 
Pensando em ti, enquanto eu existir tu existirás! 

 
 
 
 

Juli Lima e Cássio Palhares
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NÓS DOIS

 

Nós dois...

Sem notas de rodapé

Sem necessidade de nos explicarmos pra ninguém

Na indecente inocência do amor que apenas exala

Na transparência do carinho que evolui

Sem pretensões ao próximo verso

Pois, ao poetizar sobre você

Deparei-me com um “encontro ao largado”

Abraço apertado

Sinestesia no olhar

Capaz de mudar... enraizar o melhor de cada um

Sempre estivemos aqui

Ali...

Aliás, sempre estivemos um para o outro...

Amantes

Cúmplices

Busca descompassada ao arremessar às incógnitas

Os sonhos, as vozes, os pretéritos

O amanhã...

Nós dois...

 

Karine Dias Oliveira

Nova Friburgo/ Rio de Janeiro
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É ASSIM QUE EU SOU...

          “Se pudéssemos ver o milagre duma simples flor, 
                 toda a nossa vida mudaria” 
                                                             (Buddha) 
 
 
Sou fiel no que amo 
E não dou importânci’alguma no que outros falam 
(do amor o qual sou [dele] fiel) 
 
Sou eu mesma... em tudo 
E desistir de mim é um sacrifício qu’eu jamais farei 
(por nada nem por ninguém) 
Viver é, a meu ver, o mais sagrado dos verbos 
E se a vida é apenas um substantivo para a maioria 
... só lamento que seja isto (apenas) 
A vida é mais, muito mais 
E viver só se “conjuga” [no tempo] quando a vida é plena 
 
Aqui jaz (neste mundo) um monte de infiéis 
... no que dizem amar, mas não amam (de verdade) 
Por que também não vivem... de verdade 
São um bando de covardes! 
 
Eles não m’entendem 
Nem eu os procuro entender 
Fazê-los crer no amor qu’eu sou [dele] fiel é perder meu tempo 
De que adianta tentar convencer alguém no que creio? 
Aliás, nem quero 
Fazer isto é desrespeitar a sagrada busca de cad’um 
Não me agrada ser assim 
 
Não quero que me mudem (no qu’eu penso) 
Até por que não acho legal querer mudar alguém 
Não, não quero que ninguém seja uma “cópia minha” 
E, assim, por favor, não me forcem a ser um xerox de vocês 
(nem de ninguém) 
 
No qu’eu posso não me comparo com pesso’alguma 
Ah! Quem é capaz de viver sem precisar comparar com o que vê? 
E quem é corajoso a ponto de ser... soment’ele próprio? 
É raro encontrar alguém assim 
Contudo, eu tento... 
Que nome dou a este tipo de neurose? 
E por acaso é uma neurose? 
Pouco me importa que nome lhe dê 
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Sou deste jeito mesmo: não dou tanto valor a nomes... nem a rótulos 
Na verdade, não dou valor algum 
Precisamos transcender aos nomes... 
E como no koan zen, não olhar para o dedo que aponta para a lua 
Mas observar diretamente a lua (a qual lhe aponta o dedo) 
 
E no paradoxo de meu viver tento m’esquecer que sou deste mundo 
... e ao mesmo tempo não sou 
 
Em minh’alma existe um vazio do tamanho do universo 
E mil perguntas... 
E por causa disto, não me satisfaço com nenhum’alheia resposta 
 
Somente sigo... 
É assim que eu sou 
É assim que eu gosto de ser 
 
 
   ************************* 
           01/07/2022 
 
   “Mesmo que vivas um século, nunca deixes de aprender” 
                                                                                     (Anônimo) 

Kim Akemi Hinata
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POEMA E POESIA

Ele era todo Poema, ela era só Poesia,
Ela, muito criativa, ele, muita melodia,

Ela era cheia de ideias, ele era dentro da regra,
Ele, cheio de rodeios, ela era somente entrega, 

Ele quem falou do tema, mas ela já percebia,
Ela gostou do Poema, e ele amou a Poesia.

Foram dois dedos de Prosa, e ele, então, falou assim:

“Quer casar o meu Poema com a sua Poesia?
Nunca mais serei tão triste, tendo a sua companhia!”

Como uma boa poesia, a linda moça foi logo expressando seus argumentos:

“Quer mesmo unir meu conteúdo à sua metrificação? 
Já sou bem feliz sozinha, mesmo sem formatação...”

E ele, que já tinha esquematizado tudo, todo sério, mas bem lírico, respondeu com dois 
versinhos: 

“ Vou lhe dar minha estrutura,
Mas jamais te aprisionar,
Prometo que serás sempre,
Bem livre pra se expressar.

Só quero te dar abrigo,
Muito bem vou te tratar,
Serás bem feliz comigo,
Acho que irás gostar”
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Então ela, que era uma poesia muito da sonhadora e romântica, derreteu-se toda e até corou.

E procurou uma resposta,
E gaguejou um pouco para dar seu sim. 
Depois da tossezinha boba, 
Ela se ajeitou e declamou assim:

“Sempre desejei abrigo, 
Eu sempre quis ter um lar,
É meu desejo profundo,
Ter um Amor prá abraçar!

Gostei da forma que disse, 
Seu jeito de versejar,
Serei muito mais feliz, 
E aceito ser o seu par!”

O Poema ficou tão surpreso, 
E radiante de felicidade, 
Já ela, se sentia boba, 
Mas a boba mais feliz dessa cidade! 

Declamaram sentimentos, 
A Poesia e o Poema,
Rimas de palavras doces,
De uma beleza extrema.

Foi um romance tão belo,
Os dois se rimavam bem,
O casamento singelo,
Foi lindo o enlace também.

E assim, perdidamente enamorados e completamente inundados de paixão, o Poema 
emocionado, fecundou a Poesia com o seu mais puro Amor, preenchendo totalmente sua 
alma e também seu coração...
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E ela, grávida de versos doces e prenhe de tão ternas rimas, somente esperava... 

Esperava o grande milagre!... Esperava ela, que o Misterioso Poeta desse a eles a letra inicial 
de tão formosa criação!

Depois disso, a cada letra, a cada palavra que se formava, cada frase finda, explodia de 
felicidade! Uma redondilhazinha nova e cada novo versinho era uma feliz vitória!

A Poesia sonhava acordada e se perguntava como se pareceriam os seus rebentos, que estilos 
puxariam cada um? Sim, ela estava grávida de três lindos poeminhas. 

Então, numa bela manhã de inverno, a Poesia trouxe à Luz os seus três pequeninos poemas.

O primeiro era bem pequenininho e perfeitinho, deu-lhe o nome de Haicai. Quando ele 
queria alguma coisa, era bem claro e ia direto ao ponto, já dizia logo o que queria!

O segundo era o Soneto, mais sensível e exigente, choroso e emocional, bem lírico. Só 
queria as coisas do seu jeito, era o mais difícil de agradar...rs

Já o terceiro era o Cordel, ah... esse logo mostrou a que veio. Deu trabalho esse garoto! . 

Ele era um bebezinho tão interessante e tão peculiar, que chorava e ria numa mesma estrofe...
rs..!

Quando ele era mais crescidinho, notou-se traços da estética do pai Poema e das ideias todas 
da mãe Poesia. Era muito falador e às vezes engraçado, era muito simpático e adorava contar 
histórias. Por ser muito carismático, fazia amizade com todo o povo da região. Algo me diz 
que era o predileto da mãe Poesia...rs 

E então a vida deles, cheia de belas surpresas, seguiu sempre feliz!

O pai Poema lhes impunha alguns limites,
Revezando seu carinho com um cuidado profundo,
A mãe Poesia os levava pela mão, 
Ensinando a importância do Amor em nosso mundo.

Mamãe Poesia os fartava com seus beijos, 
Os preenchia de sonhos e de imaginação, 
Papai Poema os colocava sobre os ombros,
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Brincava com os poeminhas e cantava uma canção. 

Então cresceram, protegidos contra o medo, 
Inventando fantasias, evitando toda dor, 
Era uma vida preenchida de magia, de calor,
De alegria, de beleza e muito Amor! 

E assim foi que aconteceu esta linda história de Amor entre a Poesia e o Poema. 

E desde então, esse casal com seus filhinhos tem alegrado a toda gente e embelezado o nosso 
mundo!

E bem felizes eles são e serão, para todo o sempre! 

(Leila Lima)
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O SUSPEITO

Ele era suspeito 
Bastante, aliás muito 
Andava vestido de preto 
A primeira vez o vi no coreto 
Era suspeito 
 
Vivia solitário 
Cheio de segredos 
Era suspeito 
Tentei aproximação 
Ele recusou um dueto 
Era suspeito 
 
Soube que ele tinha medo 
Por isso usava um amuleto 
Para esses tempos, algo obsoleto 
Carregava consigo um livreto 
Dizia a todos que era sua obra prima 
Era suspeito 
 
Estranho e avesso 
Causava desconfiança seu jeito

Assim, foi eleito 
Amei o sujeito 
Mesmo ele sendo suspeito

Lilian Ferraz
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TRÊS POEMAS MINIMALISTAS, ESCRITOS EM FORMAS DIFERENTES, 
PROPOSITALMENTE, DE ACORDO COM AS REGRAS BÁSICAS DE CADA UMA 
DELAS. O TEMA PROPOSTO FOI “IDEAL”.

HAIKAI TRADICIONAL - TERCETO

Métrica 5/7/5... Sem rimas... Frase única... O Haikai se basta a si mesmo. Pontuação demarcada... 
Sem título obrigatório. Não iniciar versos com letras maiúsculas, a não ser se a pontuação 
exigir.

TROVA – QUARTETO

Métrica 7/7/7/7... RIMAS obrigatórias ac/bd... Frase única... A Trova deve conter todos os 
elementos cabíveis, dentro da métrica, em elisões: vogais, por exemplo. Seu significado deve 
bastar-se a si mesmo... Se o leitor precisar PENSAR, para INTERPRETAR, não é trova. 
Pontuação demarcada... Sem título obrigatório. Não iniciar versos com letras maiúsculas, a 
não ser se a pontuação exigir.

Liz Rabello
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POETRIX – TERCETO

Título obrigatório... O terceto pode conter até 30 sílabas métricas. O título não entra nesta 
contagem, portanto, pode e deve ser explorado... Começar versos com ou sem letra maiúscula... 
Recomenda-se não usar rimas no terceto... Sem pontuação (a não ser se o significado exigir)... 
Concisão... Não pode conter frase única. O Haikai é uma pérola, o Poetrix é uma pílula. Para 
criar este poema mínimo é necessário LAPIDAR. Retirar dele todos os elementos que estão a 
MAIS: artigos, verbos, pronomes, tudo o que possa deixar em ABERTO o significado, para o 
leitor definir. A participação do leitor na decodificação da mensagem é fundamental.

Uma das características do Poetrix é possuir um SALTO. Este, em especial, o tem no terceiro 
verso, onde há um fechamento inesperado... Ninguém tem a expectativa de que o ideal de uma 
flor seja ser pétala seca num livro qualquer.

Liz Rabello
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Porque você é especial...

Fazendo parte do dia a dia,
Mantendo nossa eterna agonia,
Vivemos correndo sem sentido,
Com vidas em sodomia...

Conto em ponto, tonto,
Sentir da linha fluir em palavras pirotécnicas,
Junto a sua imagem na minha,
Mixagem do nosso gostar...

Sinfonia de Sax sob macieiras,
Violinos em cordas flutuantes,
Teclas impressas em dedos digitais,
Música virtual do nosso amor.

Sua pessoa marcante,
Faz-te especialmente presente,
Mesmo na ausência distante,
Do nosso nunca beijar.

Porque você é especial,
Sonho de amor total,
Vida minha atual,
Sentir. Mental...

                             Lorenzo Ferrari
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***POETA LUCAS LOUIS GRAUTHIER

SONETO

A VIDA TE ENSINA A SER FORTE 
 
Não importa onde você parou 
Tenha esperança para recomeçar 
E renove a confiança em finalizar 
Tudo aquilo que você projetou. 
 
E o tempo que você esperou? 
O passo a passo é bom relembrar 
E lembre-se sempre de realizar 
Aquele sonho que você sonhou. 
 
Porque a vida te ensina a ser forte 
Mas você tem que lembrar 
Nada na vida é questão de sorte. 
 
Simplesmente há de se trabalhar 
Siga seu rumo, siga seu norte 
E os sonhos você irá realizar!...
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UM DEDO DE PROSA

Fim de tarde
Sem alarde 
O Sol abraça o dia
Lua surge com alegria
Amigos se encontram
Sorrisos, lembranças 
Alimenta a fé e esperança 
Uma conversa informal
Ocasional
Lembranças
Roda de conversa 
Gente querida travessa 
Festa de palavras
Mistura de sentimentos 
Alegria em todos momentos
A prosa ganha força 
Esquecemos a hora
Felicidade e agora
Amizade novas e antigas
Alimentam-se de prosa, 
Verso e muitas poesias
E assim… damos asas as nossas fantasias

Luciene Avanzini
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AMOR VICIANTE

alma inquieta 
… in constante
alço voo
procuro abrigo 
viveu liberdade
insana vaidade
asas partidas
queda livre
busco em ti refúgio 
repouso da alma
… desfaço-me 
permaneço estando
viva ilusão 
fantasias do coração 

Luciene Avanzini

SORRISO DA ALMA

Baú envelhecido
Aberto
Elo quase perdido
Incerto
Lembranças reviradas
Desenhadas
Dores guardadas
Extravasadas 
Sombras visíveis 
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Algozes invisíveis 
Luta travada
Cansada
Palavras morrem
Anjos socorrem
Escrevo
Descrevo
Dimensões intermináveis 
Mutáveis 
Refaço o tempo
Sem contratempo
Vivo a fantasia
Ofício de magia
Brota a poesia

Luciene Avanzini
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              O poeta

O poeta tem o dom admirável 
De expressar se com seus versos. 
Numa viagem memorável 
Passa por mundos mais diversos. 
 
Na hora de escrever 
Parece até  magia 
Os versos a florescer 
De repente, uma poesia! 
 
Escreve sobre o amor 
Escreve sobre a vida 
Escreve sobre a dor 
E sobre coisa divertida. 
 
Que nobre missão 
Não muito valorizada... 
Essa forma de expressão 
Por vezes é desprezada. 
 
O poeta leva alegria 
Reflexão e sentimento. 
Escreve com harmonia 
Eterniza até um momento!

 
LuCosta 
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Romeu, Julieta e a Ideologia.  
  

Engravidaram. Ela onze, ele treze anos. (1)  
Acidente de percurso, não eram os planos. (2)  

Tristes consequências. Haverá futuros danos. (3)  
  

Temos muito a pensar nos domínios jurídico e ético.  
A reflexão psicológica e espiritual nos deixa mais patético! (4)  
A estupradora foi estuprada. Caso atípico. Difícil ser sintético.   

  
Inquérito. Se a verdade viesse à tona a quem se incriminaria? (5)  

  
Erro grande é cometido quando se troca a Ética pela Ideologia. (6) 

 
  
 
 

***

 
 
1. Ser humano. Vir a ser,  
https://www.recantodasletras.com.br/mensagens-de-otimismo-fe-esperanca/7286294  
 
2. Pais. Valha-nos Deus!  
https://www.recantodasletras.com.br/mensagens-de-otimismo-fe-esperanca/7395978  
 
3. Sexualidade. Sentido da Vida. Infância.  
https://www.recantodasletras.com.br/mensagens-de-otimismo-fe-esperanca/7389198  
 
4.  O óvulo dela.  
https://www.recantodasletras.com.br/mensagens-de-otimismo-fe-esperanca/7311574  
 
5. Argumentos  
https://www.recantodasletras.com.br/mensagens-de-otimismo-fe-esperanca/7518581  
 
6. Um grave erro.  
https://blogdobrunotavares.wordpress.com/2017/08/25/um-grave-erro-pelo-escritor-e-
articulista-espirita-luiz-carlos-formiga/

Luiz Carlos Formiga
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DI[VAGANDO]

Caminhei por oceanos
Levando apenas o vento frio 
Saltei mornas nuvens e montanhas 
Encontrei novos caminhos

Eu não ia só 
[pois que nunca estamos sós]

Ao meu lado, lembranças...
As tais que não vivi, ou vivi sozinho 

Desisti de solidões e vazios

Vislumbrei o além
Encantei serpentes
Domei um leão
[Assim poupei sua vida]

Já não lamento ferozes saudades

Agora me banho no olhar seu
Dias e dias a fio

Marcus Vinícius Andrade

        28/06/2022
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Nós sempre mudaremos

É impossível fugir, 

Nós sempre mudaremos.

Eu tenho andado tanto

Procurando compreender

Qual a força que me move.

Precisamos entender

Que cada um de nós

Irá mudando devagar, 

Acompanhando esta vida

Tão cheia de surpresas.

Vejo as folhas caindo

E flores novas surgindo.

Eu sinto o tempo passando,

Sei que tenho mudado,

Sei que sempre mudarei.

                      Maria Cândida Vieira
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Spina_Nova forma poética

DOCE ENVOLVIMENTO

Encanto, magia, sedução,

no olhar desconhecido.

Envolvida, fiquei perdida.

Sonhando com seus beijos, abraços,

sensação boa meu âmago preenchendo,

quero pelo amor ser envolvida.

Esquecer agruras por mim vivenciadas.

Ser plena, feliz, realizada querida.

Maria Luiza A. da Silva

(Lu Anjos)

Pavuna/RJ/Brasil
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MANACÁ

Manacá frondosa árvore,

Passeia pelas estradas,

Fazendo-nos sonhar colorido.

Como uma bela poesia encanta,

O poeta absorto entre pensamentos.

Na beleza do amor florido,

Em tardes frias de inverno.

Aromas nos abraçam manacá querido.

Marilice Cavalli
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RETALHOS DA NOITE

Retalhos da noite,

Profundo sono venceu-me.

Abraçada a solidão.

Falta-me abrigo, acolhe meu corpo,

Cansado das perfídias de amor.

Venha, conta-me mentiras da paixão,

Fala-me, deseja-me, sedento de querer.

Quero ouvir-te, entregar-me o coração.

Marilice Cavalli
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O MAE E EU

Salpico meu corpo,

Mergulho no mar.

Solto-me nas ondas

Borbulhantes, invadindo, acalmando meu ser.

Que levam-me a querer sondar.

A origem de suas águas...

Por motivos imagináveis me sondas.

Marilice Cavalli
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COMO QUEM NADA QUER

Procurei em cada rosto que via, um motivo pra ser feliz!
Foi quando encontrei você, com este seu jeito de moleque, gostoso de ser, porém, suave, 
sereno e calmo como uma brisa a me envolver de segurança e paz!
Assim, chegando mansamente, belo e charmoso, com sua simplicidade, nos tornamos dois em 
um só ser!
Me emprestou seu ombro amigo, para me amparar e contar das coisas que não vão bem...
Sorrir, cantar e celebrar junto comigo de felicidade por tudo estar bem.
Veio para me mimar, acariciar, me tocar e me beijar romanticamente, como nos filmes de amor!
Sempre juntos admirávamos o céu, as estrelas e o luar, aproveitando deste momento que a
Natureza nos oferece, para juntinhos de rosto colado e com o coração acelerado de felicidade,
Esperando pelo amanhecer, para que juntos, pudéssemos,
Gritar para o mundo inteiro ouvir:
- Que foi assim como quem nada quer que começou o nosso amor!!!

POUSO CERTO

Quero ser assim para você,
Um amor livre e solto,
Como uma ave sobrevoando,
Alto como as águias,
Indo e vindo, ao encontro do nosso amor,
Sem hora para chegadas ou partidas,
E quando a saudades bater, simplesmente pousar,
E sentir que estará sempre a minha espera,
Para que eu possa curtir o aconchego,
Do nosso ninho de amor!

Maripenna
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Continue Jogando...   
 
Ando vagando em sonhos 
como lua em noites sem luar... 
  
Mas é preciso falar 
desse vagar sem rumo 
 
desse saltar tantas pedras

dos cabelos em desalinho 
  
dos loucos em suas praças 
das viagens hoje sem mapas 
  
dos solitários caminhos  
das fugas das arruaças 
 
dos livros de muitas capas 
que nada dizem de mim 
                 [nem dessa jornada sem fim]

E é preciso continuar jogando   
sem contar pontos de cada um...

Não haverá vencedores nem vencidos...

                       [afinal nada significa nada 
                         nem leva a lugar nenhum...]

  Marise Castro

     15/05/2021
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Atraídos voejamos...

Planamos sob os girassóis 

Nos respingos das chuvas

Seguindo na luz dos sóis 

E nas noites claras de lua.

Voejamos pelas quimeras

Pelos céus resplandecentes

Nos vendavais pelas esferas

Peregrinos, sós, envolventes.
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Nas travessias pelos mares 

Gorjeiam magníficos olhares 

Olores singulares das rosas.

Aspirais, profundos suspiros

Na magia formidável respiro 

Contemplo imagem frondosa!

Texto- Miriam Carmignan

Soneto
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PRIMAVERA

Na primavera, 
Em qualquer era, 
Há plantas coloridas 
Cheias de flores lindas!...

Quem me dera, 
Nessa primavera, 
Ganhar uma linda flor, 
Do meu grande amor

Namorar a beira mar 
Desde o equinócio, 
O arrebol, apreciar 
Até ao solstício

Sob o olhar das andorinhas 
Rebolar n’areia húmida, 
Naquela praia das beirinhas, 
Saboreando a sagrada comida!

© Mwéene-Ndaka 

...
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SOZINHO

Chora em versos,

Lagrimas frias

Rolando por demasia,

Acinzentado meus universos.

Rabisco o meu caderno,

Nenhuma vogal se constrói,

Apenas, uma saudade que corrói,

De quem pensou de o amor ser eterno...

Lagrimas, tão reluzente,

Uma tristeza que grita duramente,

Uma linha solta e tão diferente,

Antes havia um olhar tão cegamente...

Rio, 06/07/2022

                                 Natomarkes
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    Maestria

                  Patrícia Alvarenga – Rio de Janeiro/RJ

Minha alma sorri com a solidão.

É folha levada na ventania;

Peixe arrastado pela correnteza;

Criança pulando de alegria.

Vaga por campos floridos;

Corre em estradas desertas;

Voa entre pássaros perdidos;

Encontra-se em vias incertas.

Perde-se em redemoinhos;

Pega fogo por divertimento;

Joga-se de um precipício;

Baila em seu casamento. 
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É flor que desabrocha ao sol;

Gato esparramado no chão;

Pipa que flutua e some no céu;

Monge em profunda meditação.

Dança na neve e no gelo;

Faz piruetas e saltos mortais;

Nada no meio do oceano;

Brinca de frente para trás.

Como se de nenhum corpo fosse,

Usufrui de sua única companhia.

Desfruta de seu autoexílio e

Deslumbra-se com tanta maestria.
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POR QUE NÃO “CONSEGUIMOS”...  AMAR?

        “E se você odiar a minha história, desculpe, 
               ela não foi escrita pra você” 
                                                        (A Cabana) 
 
 
O que é “o outro”... para mim? 
Ah! Se deveras for “o outro” será até bom (para mim e par’ele) 
No qu’eu não o verei como sendo somente... “um outro” 
 
E quem sou eu... par’ele... também? 
Seria [eu] um simples “alguém”? 
Soment’ele para, então, me responder! 
 
Quem somos nós (um para o outro)? 
Por que não nos conhecemos temos medo... um d’outro 
E nos odiamos 
 
O «outro» 
Qu›então... não o conheço 
O «outro» 
Qu›então muito odeio 
Seria mesmo por que não o conheço ou não seria 
... justamente por que o conheço... «demais»? 
 
Quem dera se fôssemos tão somente “neutros”... (um para o outro) 
Ao que nem nos odiaríamos, nem nos amaríamos 
Um nada, então, a que um para o outro... seríamos 
E mais nada! 
Almas indiferentes... (como tantas... par›outras... tantas!) 
 
E de quem é a culpa por ninguém amar ninguém? 
Seria de Deus, sei lá, por nos dar a liberdade de querer [ou não] amar? 
Estou tentando entender isto... 
 
Levamos conosco o mandamento de que devemos 
... “amar uns aos outros” 
Mas por que adiamos em destarte o cumprir? 
Será por que não o entendemos? 
Ou achamos simples demais para que na prática “funcionasse”? 
 
Adiamos [o tempo todo] ao outro... amar 
E estamos sempre ao amor... protelando 
E nunca adiamos... odiar 
(pela pressa e imenso prazer que temos... em odiá-lo) 
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Uma incerteza, oh! sei lá, a nos acompanhar e a nos dizer que 
... amar o próximo não compensa? 
Já que o próximo está a querer sempre da gente... a se distanciar! 
E, portanto, preferimos deixá-lo... p’ra lá 
A justificar, assim, o nosso desejo de a ninguém... amar 
 
A se concluir que neste mundo, o outro é o “próximo “distante”... de cad’um 
 
Que inferno é, então, este mundo, meu Deus! 
Onde ninguém não tá nem aí p’ra ninguém 
Sendo cad’um por si! 
 
Oh! Ouço nest›hora um choro a vir da maternidade! 
Qu’eu digo a quem acabara de chegar [aqui]... agora? 
Bem-vindo a este mundo, ó miserável 
Prepara-te para o que [aqui] te aguarda: 
Não serás por muitos (ou quase ninguém)... amado 
 
 
    ********************************* 
           19 de junho de 2022 
 
   «Para um escritor autêntico, mais de um leitor é exagero” 
                                                                              (Lêdo Ivo)

Paulo da Cruz Machalla
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Medo

As vezes sinto algo

Que não sei explicar

Corrói tudo por dentro

Que você nem pode imaginar 

Turbilhões de sensações 

Ora rio, ora choro, 

Fico alegre e fico triste tão perdida na imensidão 

De meu olhar.

Ana Priscila

Morte 

Como algo tão doloroso, pode nos inquietar?

Choro, lágrima, saudade 

Inquieta o meu pensar...

Mas paro e reflito...não foi o fim da vida, mas o recomeço da vida

Em um mundo onde está!

Ana Priscila
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 JARDINS DA BABILÔNIA

Uma das sete maravilhas do mundo antigo,

também conhecida como jardins suspensos.

Se existiu ou é lenda, não há consensos,

mas sabe-se que ficou séculos ao desabrigo.

Seu rei era Nabucodonosor II,

o mais poderoso imperador babilônico.

Hospedou Alexandre, rei macedônico,

que dez dias depois, faleceu gemebundo.

Conta história que para não perder a razão,

Nabucodonosor teve que comer capim.

Para reconhecer a glória divina, agiu assim.

 Ficou menos arrogante, com essa ração.

Richard Z.

04/setembro/2021
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HERESIA

Herege ofende dogmas religiosos,

pouco importando suas doutrinas.

Seus intuitos são maldosos;

nascem com essas sinas?

Implica com sua religião,

mas não a abandona.

Suas crenças, uma traição,

aos estudos que detona.

Apóstata ataca fé alheia,

com denodo e pertinácia.

Lua nova, lua cheia,

faz com severa eficácia.

Richard Z.

25/setembro/2021
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IDEOLOGIA

Viver é socorrer-se das ideias:

 origem na ideologia; absorver?

Entender o mundo e suas idiossincrasias,

 para melhor se precaver.

Classe dominante defende a ideologia

 burguesa: sempre há quem a abrace.

Classe dominada defende a ideologia

 proletária: sempre há quem a amasse.

Resumindo: na intensa briga das ideologias

 dos pobres/ricos: estes, sempre rindo.

Assim, capital e trabalho precisam subsistir,

 para que ambos tenham bom fim.

Richard Z.

16/outubro/2021
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(IN)SANIDADES 

Há guerra lá fora 

Sangro por todos os poros.

Corpos em desalinho me olham no espelho

De um tempo sem fim.

As alvoradas são de lágrimas 

Cujos dentes trituram os sonhos.

As colheitas são ágrafas

Não restaram inscrições nas pedras.

Olho para os campos extintos de girassóis 

Nas pinturas em preto e branco:

Há escassez de afagos e ternuras 

De bailes de andorinhas 

De artesanias de sons.

Sigo descalça por entre fronteiras de espinhos,

Driblando as curvas insanas,

Buscando esquecimentos e olhos cegos.

Ventres brotam agouros e amarguras.

Aquieto as agonias e desesperos.

Há pés de quereres, papoulas e calêndulas

Aromas de outras natividades,

Revelados no plantio de papiros,
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Escritas de novos ritos.

Levito em outros oceanos 

Enseadas azuis abarcam corações 

E devolvem missivas diaspóricas.

Ventos austrais trazem sóis, luas e marés

Há paz...

Rita Queiroz

Natural de Salvador-BA. Doutora em Filologia e Língua Portuguesa. Professora. Escritora. Poeta. Autora de 
17 livros: 8 de poemas, 1 de contos, 1 biográfico e 7 infantojuvenis. Organizadora de 15 coletâneas. Coautora 
em mais de 150 antologias/coletâneas. Integra os coletivos: Confraria Poética Feminina, Mulherio das Letras, 
Confraria Ciranda Poetrix, Mulheres Maravilhosas e Enluaradas. Membro de 9 agremiações literário-culturais.  
Prêmios: 2022 - Destaque Literário na Categoria Ensino e Pesquisa pela Focus Brasil New York/AILB; 4º lugar 
no Prêmio “Escreve-me” em homenagem a Florbela Espanca; Menção honrosa no Prêmio Off Flip; 2021 - 
Menção honrosa no VI Festival de Poesia de Lisboa; Destaque Literário na Categoria Poesia pela Focus Brasil 
New York/AILB; Grand Prix Femme Littéraire – categoria Pesquisa – e Prix Valkyrie pelo Institut Cultive 
Suisse Brésil; Mérito Poético pelo Projeto Poetizar o Mundo; Autor Destaque pelo Projeto Antologias Brasil. 
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EU, LEITORA

Sou leitora apaixonada,

doida por literatura,

por livros fascinada,

uma paixão tão pura!

As letras são magia,

as palavras um encanto,

As páginas são fantasia,

a imaginação um recanto!

Os livros são castelos,

as histórias um passatempo,

os sonhos são belos,

as escritas ficam no tempo!

Roselena de Fátima Nunes Fagundes

Camaçari/Bahia/Brasil
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NOVO CICLO

Um ano que passou,

finda um novo ciclo,

um ano que chegou,

é um recente reciclo!

Um ciclo de vida

propõe mudanças!

Um tempo sem dúvida, 

requer esperanças!

Nova fase clicando,

fortalecendo a fé,

nova etapa anunciando,

trazendo boa maré!

Roselena de Fátima Nunes Fagundes

Camaçari/Bahia/Brasil
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Carta aos poetas

Versos inexplicáveis

 De magia imorredoura.

 Precisa a poesia ser útil ou

 Admira-se a inutilidade do belo?

 Porque vai para o prelo

 O que se paga e do que se lucra

 Em admirável mistura

 Para o deleite consumista.

 Mas aos poetas cabe poetar,

 Poetizar e escarafunchar

 Palavras escondidas

 Nos recônditos da alma.

 Juntá-las de forma tal

 Tão harmoniosas como um Natal

 De filme americano,

 Com música ao fundo.

 Sílaba após sílaba

 E metricamente postas, ou não,

 Em orgia dessa língua

 Tornada brasileira.

                                    rub levy
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Precioso

 
Não é de ouro, nem de prata, 
Ele é mais que precioso, 
Sem essa de ser pirata, 
Ou de valor duvidoso. 
Nosso amor é desmedido, 
Tão real e destemido! 
Não se faz joia barata, 
De um amor tão grandioso. 
Não é de ouro, nem de prata, 
Ele é mais que precioso. 
 
 
             Sandra Laurita 
 
 
*Redonde é o estilo poético criado pelo poeta Francisco de Assis Góis.
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As Manhãs do inverno 

As manhãs do inverno são lindíssimas

Elas desfraldam o manto azul celestial

Refrigeram o tempo de forma especial

É onde as pessoas ficam mais próximas

O amor ornamenta o infinito com magia

definindo o caminho dos corpos celeste

Que harmonicamente expressa a alegria

O encanto do universo é fato inconteste

A energia da alma repercute no espírito

Faz o coração pulsar para irrigar o corpo

E alimenta os órgãos de um ser contrito

Que vislumbra a beleza do nascer do sol

A luz solar pinta as belas cores da aurora

Colore o céu e desenha um lindo arrebol

Silvanio Alves
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Em Linhas e Versos Perfeitos

Das mãos do poeta brota o verso perfeito

Daqueles que atingem o peito sem ferir

Em agitados silêncios, palavras de amor

Tão belas que fazem nossa alma sorrir

No trem da memória de sentimentalismos

Ele se deixa levar em puros devaneios,

Abraça sem pressa todo o seu saudosismo

Fala de belezas, tolas dores e de anseios

Segue em rimas jogando sua emoção

Aproveita cada momento da sua lira

Nada o detém, na poética construção

E deixa lindezas que a outros inspira...

Taíssa Viveiros

18/07/2022
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De Pássaro Sou Chamado 

 

Por que me prendes em gaiola?

Por que me manténs em cativeiro? 

Por que me negocias em feiras livres? 

Por que me trocas por dinheiro?

 

Nasci livre, leve e solto, 

Deus me deu o Dom de voar, 

Por que cortas as minhas asas?  

Se nunca aprendi a andar. 

 

De pássaro sou chamado,  

Levitando pelo ar,  

Olhando tudo lá de cima,  

Tenho medo de pousar. 

Tom Oliv do Recanto das Letras
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Viver a vida

Procuro me sentir feliz

peregrinando por todo o caminho,

não esperando nada de ninguém

só motivos para celebrar a vida.

Vida que me faz solenizar a existência,

não me deixa desistir, mas perdoar, escutar,

acreditar que mesmo sendo curta a nossa vivência

manter a finura no rosto, torna tudo iluminado.

Iluminado pela magia das letras, pela oração, 

pelo encontro, pela felicidade que há de nascer 

no sorriso daqueles que amamos.

Amamos sem a expectativa que pode machucar,

que deixamos de curtir, de sentir e morrer

porque devemos antes de tudo viver a vida.

Walter Cintra de Souza Lima

(Tcintra)
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Net mania

 

No mundo virtualizado

Se vive outra realidade

Não quero ser maltratado

Nessa tosca felicidade

 

Ser feliz me importa

Convivendo com os medos

Entre os acertos e erros

Minha vida sempre suporta

 

Sou chamado de astro

Em algumas redes sociais

Mesmo sem ter um lastro

Apresento as credenciais

 

Existe muita falsidade

Neste mundo surreal

Se busca a felicidade

Num contexto anormal

Por Zédio Alvarez
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Barbantinha
Especial escrito por crianças
ANO II - NÚMERO 12 - JULHO DE 2022
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Carta aos pequenos e pequenas
leitores(as)

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

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

A Barbantinha foi presenteada nesta edição com a imagem de capa de 
Alícia Valentina, 10 anos, moradora da cidade de São Paulo, estudante 
da Escola E. Romão Puiggari. Agradecemos à Alícia Valentina e à sua 
professora Angela Ferreira por nos proporcionarem esta alegria. 

A nossa Barbantinha está recheada de ilustrações e poemas das crianças 
das Escolas E. Romão Puiggari e MEF Zilda Gomes de São Paulo e da 
Casa e Aconchego da cidade de Caicó no Rio Grande do Norte esta última 
trabalha e dedica amor e cuidado às crianças especiais dessa cidade, sendo a 
maioria das ilustrações aqui publicadas de crianças com TEA (Transtorno 
do Espectro Autista).

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

Um abraço, 

As editoras.
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Ilustrações
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Eduardo (Dudu), 8 
anos, Caicó RN.
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Eduardo (Dudu), 8 
anos, Caicó RN.
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Mariah Eliza, 11 
anos, Caicó RN.



 

 REVISTA BARBANTE - 197

Mariah Eliza, 
11 anos,

Caicó RN.
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Mariah Eliza, 
11 anos, 

Caicó RN.
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Davy Reynaldo Ambrósio - 
10 anos – São Paulo/SP
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Eliel Carlos da Silva 
Lima - 05 anos - Caicó
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Júlia Santiago dos 
Santos - 12 anos - 
Parnamirim-RN
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Júlia Santiago dos 
Santos - 12 anos - 
Parnamirim-RN
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Poemas
 e

 Contos
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AMIGO FIEL

Certa vez, ia passando na rua e vi um cachorrinho com muita fome e 
frio perto de uma mercearia (mercado).

Um senhor que ia saindo dali, chutou o cachorrinho.

Eu, imediatamente corri, peguei ele no colo e logo vi que se tratava de 
uma fêmea.

Levei ela comigo e dei um nome a ela. O nome era Mili.

Deste dia em diante ela se tornou minha melhor companhia.

Dedico carinho e meu amor a ela.

Deyvisson Kalebe V. de Sousa



 

 REVISTA BARBANTE - 205

EU E MINHA IRMÃ

Eu e minha irmã adoramos

ir para escola juntas

e principalmente fazer bagunça.

Ela adora macarrão

e eu adoro salmão!

Larissa Nunes Cavalcante
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AMIZADE

Nossa amizade

Combate

Até

Inimizade 

Maria Eduarda da S. Oliveira
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A ONÇA-PINTADA E A CAPIVARA

A capivara estava nadando quando apareceu a onça-pintada. A capivara 
ficou admirada com as pintas da onça e perguntou:

- Como você tem essas pintas tão bonitas?

- Eu não sei. Talvez quando era um filhote comi muitas frutas que 
tinham pintas, mas agora como mais carne.

- É? Mas não sei se eu ficaria bem de amarelo...

Matheus S. Lima
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SOBRE A VIDA

No Céu tem estrelas, passarinhos e nuvens

Na terra tem árvores e frutas

Os animais vivem nas florestas ou mares

Por fim, tem a galáxia com planetas e estrelas

Matheus S. Santos
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Samira Conceição dos Santos (Milla Santos), filha de Cícera e Antônio 
Marcos, tem 14 anos, é natural de Poço Redondo/SE, e reside em Sítios 
Novos – Poço Redondo/Sergipe, cursando o 9º ano do Ensino Fundamental 
na Escola Municipal Bom Jesus dos Passos, Povoado Sítios Novos – Poço 
Redondo/SE. 

Tarde demais 

O amor que eu senti por você me fez entender que nem tudo é para sempre... 

Quebrei a cara de novo... 

Mas pelo menos tentei de novo... 

Você né fez entender que pra ser feliz eu não preciso de você... 

Pensei que não conseguiria viver sem você... 

A gente não iria dar certo mesmo, já dava pra ver... 

Eu só sabia correr atrás de você, com um medo imenso de te perder... 

Você nem fazia questão de me ter, mas só foi você me perder que percebeu 
que sempre fui eu... 

Eu que iria fazer tudo por você... 

Que pena que você só foi perceber agora.
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Victor dos Santos, filho de Adenize (em memória) e Osmar, tem 16 anos, 
é natural de Nossa Senhora da Glória/Sergipe e reside em Sítios Novos 
– Poço Redondo/Sergipe, cursando 1ª Série do Ensino Médio no Colégio 
Estadual Prof. José Aribaldo de Campos Lima, Povoado Sítios Novos – 
Poço Redondo/Sergipe.

À noite

Às vezes eu paro e penso que nada valerá a pena mais, 

Que tudo é momentâneo e que vai durar muito pouco, 

Não vejo alegria em mais nada, 

Pra mim o mundo perdeu a tonalidade, 

O dia perdeu seu brilho, 

E só restou uma noite fria e sombria...
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LISTA DAS ESCOLAS E ALUNOS DO ESTADO DE SAO PAULO 
QUE PARTICIPAM DESTA EDIÇÃO

E. E. Romão Puiggari

Alícia Valentina Ottoni – 10 anos – São Paulo/SP

Davy Reynaldo Ambrósio - 10 anos – São Paulo/SP

Deyvisson Kalebe Vieira De Sousa - 11 anos – São Paulo/SP

Larissa Nunes Cavalcante - 11 anos – São Paulo/SP

Maria Eduarda Da S. Oliveira - 10 anos – São Paulo/SP

Mateus Sandoval De Lima - 11 anos – São Paulo/SP

Matheus Silva Santos - 11 anos – São Paulo/SP

EMEF Zilda Gomes

Samuell Yosef Silva Ferreira de Moraes – 7 anos – Diadema/SP
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TAÍSSA VIVEIROS

Sou Taíssa Viveiros, Fotógrafa amadora, Artista Plástica (em formação 
como ‘ouvinte’ na Escola de Belas Artes – EBA/UFRJ) e estudante em 
cursos Livres de Artes Visuais. A paixão pela Fotografia é resultado das 
experiências em aulas de Videoarte assistidas na EBA e da parceria com 

amigos profissionais na área, enquanto atuante como colaboradora do 
trabalho destes. As aulas de Escrita de Artista, também através da EBA, 
me levaram até a Poesia. E sigo voejando por esses caminhos, sempre 

acompanhada da Arte.
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VEM SER FELIZ NA BARBANTE 
TAMBÉM!!!
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