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QUEM SOMOS NÓS NA FILA DO OSSO?

Laranjas
Vacinas

Proprinas

E os tanques  nas ruas
Não são para limpar

sujeiras tuas

Cão que não morde, só late
lavagem de dinheiro

loja de chocolate

Patifes
Larápios

Mandrake

Negam a educação
a ciência
e a  arte

Peculato
Extermínio

Assassinatos

Voto impresso
Conservadorismo
República de ratos

Racismo, fascismo
Discurso de ódio

é Brasil fora do pódio                                                    

Wilson Inacio



O PENSAMENTO É

LIVRE

Art. 220 - Constituição brasileira de 1988
Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, 
processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.

    § 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação 
jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.
    § 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.
    § 3º Compete à lei federal:
        I -  regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao poder público informar sobre a natureza 
deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre 
inadequada;
        II -  estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem 
de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221, bem como da 
propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente.
    § 4º A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará 
sujeita a restrições legais, nos termos do inciso II do parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, 
advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso.
    § 5º Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou 
oligopólio.
    § 6º A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade
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EXPEDIENTE - Revista D-arte 
Diretores de Redação : Wilson Inacio, Ronilson Rony
Jornalista: Aldo Moraes (0010993/PR) 
Site: dartelondrina.wordpress.com
Email: dartelondrina@gmail.com
Instagram: @dartelondrina

Saudações!  Apresentamos nossa 19ª edição da 
Revista D-arte. Lembramos a todos os leitores 
que a revista se apresenta de forma  interativa, 
clicando nos ícones e links serão direcionados 
para as páginas e redes sociais dos artistas. 
Buscamos mais uma vez, de forma democrática 
, receber os trabalhos dos artistas, grupos, 
escritores, autores, pesquisadores e afins, sem 
qualquer pré-julgamento possibilitando que 
este ambiente seja plural, diversificado e livre. 

email para envio de materiais: 
dartelondrina@gmail.com.

A Revista D-ARTE, surge como um ambiente interativo, dedicado as mais variadas 
formas de expressão artística, no intuito de fomentar, disseminar e divulgar a expressão 
artística brasileira.
Artistas, músicos, fotógrafos, poetas, escritores, professores e entusiastas das artes, 
podem nos enviar trabalhos para digulgação em nossas edições.

Nosso objetivo é de maneira democrática, manter este espaço aberto, como forma de 
comunicação, entre artistas, obras e público. As opiniões expressas aqui e o conteúdo 
apresentado, não representam necessariamente a opinião da revista que, apenas, cumpre 
o papel de publicação dos mesmos. Nosso muito obrigado!

A revista pode ser baixada gratuitamente no endereço eletrônico:
https://dartelondrina.wordpress.com/

Apoio culturalRealização

www.ronilsonrony.com.br https://ongartebrasil.blogspot.com/https://wwidigital.wordpress.com/
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ENTRE A FICÇÃO E O DOCUMENTAL
https://www.goethe.de/ins/br/pt/kul/mag/22293721.html?fbclid=IwAR1sqiTs_0f2xbqJ1LBtFm4vsoa0euO3H_3zj9C_qaABaZjrOrzeUcfx64k

“Make Up” (2017), da série “Maskirovka”, de Tobias Zielony | Foto: Cortesia KOW, Berlim © Tobias Zielony

Por onde passa a fronteira entre a vida real, a realidade física 
e a pessoa retratada? O fotógrafo Tobias Zielony é conhecido 
por suas imagens de jovens de regiões urbanas desfavorecidas. 
Uma entrevista sobre seu trabalho e os limites entre realismo 
e documentação.

Tobias Zielony é conhecido por suas fotografias de jovens 
de regiões urbanas desfavorecidas. Ele já se interessava pelo 
assunto quando era aluno de graduação na cidade industrial 
de Newport. Muitas de suas fotografias são retratos. Elas 
mostram uma tensão entre a verdade e a ficção, entre encenação 
e espontaneidade. Em entrevista, Zielony fala sobre a relação 
entre foto e realidade e sobre o fim da era do documentário 
social.

Com a exposição “The Fall” (A queda), o 
Museu Folkwang, de Essen, apresentou a 
primeira exposição ampla do conjunto de suas 
obras. Das notas da exposição, consta: “Zielony 
trabalha na interseção entre afirmações ficcionais 
e documentais”. Você pode explicar essa 
contraposição em seu trabalho?

Retrospectivamente, nem posso dizer tão 
claramente que se possa separar essas duas 
áreas ou que algum dia isso tenha sido possível: 
o documental e o ficcionalizado. Comecei 

trabalhando em documentário, pois estudei 
Fotografia Documental. Meus primeiros trabalhos 
em Newport eram, de fato, uma espécie de 
reprodução de uma situação social. Eles ainda 
partiam de uma tradição, era tudo muito político: 
a classe operária, a exploração, o desemprego, ou 
seja, temas absolutamente clássicos. Ainda durante 
a graduação, por um lado em função de alertas de 
meus professores, mas também através das minhas 
próprias observações, entendi que essa abordagem 
de trabalho documental não é desprovida de 
quaisquer ideologias ou narrativas nem isenta da 

Entre outras coisas, o fotógrafo Tobias Zielony é 
famoso por suas fotografias de jovens de regiões 
urbanas desfavorecidas | Foto: © Halina Kliem

Fotografia

Divulgação



criação de ficção. Pelo contrário: essa abordagem 
tem a ficção por base e até tenta acentuá-la. É 
uma tentativa de dizer: essas pessoas estão sendo 
exploradas aqui, e aqui está um exemplo disso. 
Por outro lado, se você olhar diretamente para a 
minha obra, surge uma questão: qual é a realidade 
da vida para os indivíduos, em sua maioria jovens, 
que fotografei? Onde está a fronteira entre a vida 
real, a realidade física e a pessoa retratada?
 
Em uma entrevista publicada há cerca de dez anos, 
você dizia também que a fotografia documental 
social tinha entrado em crise. Como ela anda hoje?
 
Honestamente, não sei o que fazer com o 
conceito de fotografia documental social. Embora 
possamos, historicamente, dizer que havia várias 
vertentes de uma narrativa politicamente motivada, 
em escala global, na década de 1970 – com o 

objetivo de explicar, melhorar ou, pelo menos, 
categorizar o mundo. Acho que nos anos 1970 já 
ficou claro que isso na verdade é simples demais, 
e que as fotos são apenas fotos e não funcionam 
sem contexto. Claro que você encontra certas 
tradições fotográficas, se você voltar ao século 
19, ou ao início do século 20 – como Lewis Hine, 
por exemplo. Fotógrafos da época retrataram, a 
partir de uma perspectiva privilegiada, alguns dos 
bairros mais pobres dos EUA, da Grã-Bretanha 
e de outras regiões do mundo. Essa abordagem 
fotográfica sempre foi uma espécie de mistura de 
voyeurismo, curiosidade e ímpeto de ajudar. Mas 
a suposta fotografia documental social acabou se 
tornando às vezes até mesmo parte do padrão de 
exploração e opressão. A crise hoje é, a meu ver, 
tão manifesta, que você nem pode mais falar em 
fotografia documental social.

“BMX” (2008), da série “Trona”, para a qual Tobias Zielony viajou até Trona, na Califórnia, uma pequena cidade sede 
da indústria química. | “BMX” (2008), da série “Trona”, para a qual Tobias Zielony viajou até Trona, na Califórnia, uma 
pequena cidade sede da indústria química.

No entanto, existe ainda hoje uma fotografia que 
reivindica para si a ideia de mostrar a realidade, 
como, por exemplo, a fotografia jornalística e as 
reportagens de guerra. 
Acho que o conceito do realismo não é desprovido 
de importância nesse contexto, pois, afinal, é um 
tipo de marca que você pode desenvolver. E que 
também muda com o tempo, é claro, mesmo 
quando se acha que a realidade é sempre a 
mesma! Mas o realismo, por si, já é proporcional 
à suposta realidade. No caso da fotografia, 
parte-se rapidamente do princípio de que há ali 
dentro implantada uma máquina de construção 
de realismo, que opera independentemente de 

quem fotografa. Isso tem uma parcela de verdade, 
porque o processo de registro é mecânico ou 
fotoquímico. E há uma semelhança muito forte 
com aquilo que está sendo retratado. No entanto, a 
pergunta permanece: o que é a realidade? Por um 
lado, ela é a realidade material na frente do nosso 
nariz e que pode ser vista, mas, na verdade, ela é 
também um caos enorme. E, em nossas cabeças, 
em nossas narrativas de mundo, classificamos 
tudo em estruturas. A fotografia é uma parte disso, 
mas eu nunca fico fora disso. Então o conceito 
do realismo é uma forma útil de se falar sobre 
a relação da fotografia com o mundo e com as 
pessoas.
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Esse tipo de fotografia ainda pode, hoje, 
proporcionar estímulos visuais?
 
Acho, sim, que a fotografia pode fornecer 
estímulos visuais, mas eles se tornaram parte de 
nossas vidas, sendo necessário, portanto, usar um 
conceito completamente diferente de realidade. 
Se dissermos agora que usamos imagens para 
refletir sobre nós mesmos, o mundo e outras 
pessoas, e para nos comunicarmos com elas, 
então ISSO é a nossa realidade. Mesmo se isso se 
dá em imagens e palavras e nas redes sociais. E, 
para se envolver nessa estrutura mais complexa, 
a fotografia desempenha um papel importante e 
gera impulsos. Mas a ideia clássica de fotografia 
objetiva documental e social não pode funcionar 
sozinha.
 
Talvez seja também importante o fato de todos 
nós termos nos tornado fotógrafos graças aos 
smartphones e às mídias sociais?
 
Sim, claro! Um aspecto importante é que tirar 
fotos do mundo era antigamente um privilégio. O 
acesso a isso era muito limitado. Mais tarde, mais 
pessoas se tornaram capazes de tirar fotos, mas 
onde essas fotos eram vistas? Se suas fotos não 
fossem publicadas em algum jornal, elas eram, 
na verdade, invisíveis. Hoje é tudo absolutamente 
diferente. De certa forma, tudo se tornou mais 
democrático. De forma que somos todos produtores 
e consumidores ao mesmo tempo. E podemos 

encaminhar imagens, fazendo-as circular. Estamos 
vivendo um marco, que significa, na verdade, 
que a fotografia documental social vem sendo 
substituída por processos nos quais quase todo 
mundo está envolvido. 
 
Muitas de suas fotos são retratos. O surgimento 
das redes sociais também mudou essencialmente a 
ideia da identidade própria e de sua representação. 
Não podemos imaginar um mundo sem selfies 
agora...
 
O retrato é um gênero interessante para refletir 
sobre a questão do documentarismo e da realidade. 
Acho que um retrato é muito fácil de entender, 
tanto na pintura quanto na fotografia. É claro que 
uma imagem nunca pode retratar a pessoa como ela 
realmente é. Afinal, somos físicos, tridimensionais, 
temos pensamentos e uma vida antes e depois desse 
momento de registro. Um retrato é, evidentemente, 
uma forma de condensação e criação de ficção. 
Por outro lado, há um momento que não pode 
ser claramente definido, que é quando alguém 
diz: “Nessa imagem, essa ou aquela pessoa está 
exatamente como a conheço”.
 Isso não pode ser compreendido objetivamente. 
No caso das selfies, estamos realmente criando 
retratos o tempo todo, mas eles não pretendem 
mostrar o que somos – eles tentam mostrar o 
que gostaríamos de ser. E, nesse ponto, fica 
fácil entender o quão difícil é essa relação entre 
a imagem e o ser humano, entre a imagem e a 
realidade.

AUTORA
Petra Schönhöfer é jornalista freelancer e ensaísta.
Tradução: Soraia Vilela
Copyright: Text: Goethe-Institut, Petra Schönhöfer. Dieser Text ist lizenziert unter einer Creative 
Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Lizenz.
Creative Commons Lizenzvertrag
Julho de 2021

“Um retrato é, sem dúvida, uma forma de 
condensação e criação de ficção.” “Yusuke” 
(2020), “Red Mask” (2019), “Snakepool” (2020), 
por Tobias Zielony (da esq. para a dir.) | Foto: 
Cortesia KOW, Berlim © Tobias Zielony



Por Aldo Moraes
A Revista D’arte continua repercutindo os efeitos da pandemia sobre as artes e a 
cultura, aspectos da retomada, o chamado novo normal e a Lei Aldir Blanc. Nesta 
edição, o jornalista, escritor e músico Aldo Moraes ouviu o cantor e compositor 
Juninho Alves; a escritora Edra Moraes e o ator Marcos Martins. Também ouvimos 
o Deputado Michele Caputo que alertou para a dimensão do virus ainda no inicio 
e que lutou por uma politica cultural menos burocrática visando o real socorro 
aos artistas do Paraná.
A visão destas importantes personalidades culturais traz abordagens sobre o 
momento que vivemos e gera necessárias reflexões sobre o futuro.

Wilson Inacio 2019

A CULTURA NA RETOMADA. QUAIS AS 
PERSPECTIVAS?



JUNINHO ALVES

O músico e idealizador da TV Rádio 
Caixola FM, Juninho Alves é natural 
de Pesqueira (PE), residiu por mais de 
(18) anos no sul do país, no Estado do 
Paraná e atuou nos estados de Santa 
Catarina, Rio grande do sul, São 
Paulo, Mato grosso, Mato grosso do 
sul e Rondônia. Também fez vários 
shows no Paraguai e Argentina. 
Participou de vários festivais de 
música como compositor e cantor. 
Idealizou a TV Rádio Caixola FM 
que integra artistas de todo o Brasil 
e que tem sido uma fonte de novos 
talentos.

Como a pandemia atingiu sua 
produção cultural?
 
Desde os primeiros dias do surgimento 
do vírus no país, nós todos que somos 
profissionais na área da cultura, fomos 
atingidos diretamente como tantas 
outras áreas, porém, algumas puderam 
ainda continuar, mesmo que enfrentando 
muitas dificuldades, mas nós artistas, 
fomos brutalmente proibidos de 
exercer as nossas atividades,  sendo 
assim, respondendo à pergunta, sim! A 
produção foi bastante prejudicada pela 
falta dos shows, eventos, etc.
 
Como enfrentou os desafios durante 
a pandemia?
 
Devido a ausência dos eventos e dos 
shows, eu, assim como a maioria dos 
brasileiros, tive que me reinventar, 
pesquisar e aprimorar novas  
ferramentas e formas de trabalhos 
que me proporcionam novas  opções  
de ações, para que o exercício da 

propagação da cultura, da música  e das 
artes, tivesse continuidade mesmo que 
sendo em formatos muito diferentes 
do que habitual.
 
 Como você vê a retomada da cultura 
no pós pandemia?
 
Uma onda de novidades sinto vir vindo 
no vento como diz a canção, pois o uso 
a tecnologia nunca esteve tão presente 
e unificada  com cultura  como vemos 
nos dias de hoje, porém, ainda é muito 
cedo pra fazer uma previsão acertada, 
visto que, o país se encontra diante 
de outros problemas muitos sérios, e 
a coisa ainda vai demorar um pouco 
para se reajustar.
 
Que mudanças enxerga no seu 
trabalho após a retomada?
 
A pandemia veio com uma força tão 
surreal e avassaladora, que em muitos 
aspectos vai deixar marcas, cicatrizes, 
perdas irreparáveis, mas apesar disso 



tudo, vai deixar uma  grande lição, que 
se  deixarmos de lado o comodismo, e 
todos os demais tipos de sentimentos 
negativos que possam porventura  nos 
conduzir aos caminhos contrários dos 
caminhos de Deus, nós somos capazes 
sim!  de nos  adaptar em qualquer 
situação, por mais cruel que ela seja,  
Com a fé em Deus e respeitando os 
nossos irmãos, nós conseguimos 
nos reinventar pois somos frutos da 
imaginação do criador e com isso, de 

certa forma somos herdeiros deste tão 
espetacular dom de recriar, de inovar e 
de trilhar por novos caminhos.

MAIS SOBRE O ARTISTA: 
https://www.palcomp3.com.br/
juninhoalvesautor/ 
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
juninhoalvesautorall/ 
https://www.youtube.com/channel/
UCPR8mKSV0aRoYMcmIw0ygGg

https://www.youtube.com/channel/UCPR8mKSV0aRoYMcmIw0ygGg
https://www.youtube.com/channel/UCPR8mKSV0aRoYMcmIw0ygGg


EDRA MORAES
 
Edra Moraes é profissional de marketing e 
eventos, produtora cultural e idealizadora 
e curadora da Mostra LONDRIX – 
Videopoema, e da Expocultura – Exposição 
de Artes Plásticas da Rural do Paraná. 
Idealizadora do Movimento Londrina 
Criativa. Escritora, atriz amadora e 
autodidata no universo das artes.  Seu livro 
de estreia é Da Divina, Da Humana e Da 
Profana (Atrito Arte/2010). Em 2014/2015 
fez parte das antologias poéticas: O fio de 
Ariadne e Um dedo de Prosa (Atrito Arte), 
respectivamente. Vencedora da Bolsa 
Criação Literária 2014/2015 – Ministério 
da Cultura – com o livro de poesia:  Para ler 
enquanto escolhe feijão. 

Como a pandemia atingiu sua produção 
cultural?

De forma extremamente produtiva. Como 
passei a trabalhar no sistema home office 
ganhei liberdade e muito mais tempo para a 
escrita. Inclusive, consegui finalizar o meu 
primeiro livro de contos, que deve sair pela 
editora Patuá, em 2022. Foram dias difíceis, 
mas a reclusão para escritores nem sempre é 
negativa. Além de poder me dedicar mais, a 
própria realidade, o caos político, econômico 
e a pandemia acabaram por se tornar temas 
interessantes para a produção. Foram vários 
contos e poemas diretamente inspirados 
neste momento.

 Como enfrentou os desafios durante a 
pandemia?

Com tranquilidade, e muito isolamento. 
Confesso que antes da segunda dose da vacina 
evitei todo e qualquer contato. Não apenas 
evitei aglomeração. O isolamento para mim 
não é algo que me incomode muito. No meu 
primeiro livro me isolei no mosteiro da Lapa 
para concluir, então acredito que por isto me 
afetou positivamente na produção literária.

 Como você vê a retomada da cultura nos 
pós pandemia?
Vejo que há um publico sedento e se soubermos 

conduzir, teremos sim um aumento de publico 
para produtos culturais. Muitas pessoas 
foram impactadas pela importância da arte 
e da cultura, foram inúmeras lives, teatro e 
oficinas culturais levadas para o ambiente 
digital. Assisti muitos grupos que de outra 
forma não teria contato, e acredito que 
não ocorreu só comigo. Muitos produtores 
puderam perceber a ampliação deste público 
no ambiente online.

 Que mudanças enxerga no seu trabalho 
após a retomada?

Acredito que assim como no ambiente de 
trabalho a união físico e online ficará para 
sempre. Muitos perceberão que o ambiente 
virtual não pode ser mais considerado uma 
opção para o momento da pandemia, mas 
uma opção real, para a experimentação e 
desenvolvimento de novas linguagens. Como 
diriam os velhos “o artista tem que ir aonde 
o povo está”, e o hoje o povo está vivendo 
online, comprando online, compartilhando 
online. 

 Quais as lições que a pandemia deixou na 
sua vida e no seu trabalho?

Que quando necessário nos adaptamos 
rapidamente. Chefes que eram contrários 
ao trabalho home office perceberam que 



além de funcionar, pode ser excelente para 
diminuir custos desnecessários, o mesmo na 
arte. Muitos relutaram, mas perceberam que 
a própria limitação poderia ser gatilho para 
inovação. Vi trabalhos fantásticos, não vou 
citar porque tenho medo de me esquecer de 
algum. Foram espetáculos, shows, saraus, 
de diversas regiões do país que eu não teria 
conhecido se não fosse o formato online.

MAIS SOBRE A AUTORA: No site você encontra 
parecer sobre a escrita, temática recorrente etc.: 
https://edramoraes.wixsite.com/edramoraes
CANAL DO YOUTUBE: vídeo poemas que podem 
ser usados para divulgação
https://www.youtube.com/channel/UC6iCVn3_
LvFfbtJVW9RLgyg
PERFIL: https://www.facebook.com/edra.moraes
INSTA: https://www.instagram.com/edra.moraes/

MARCOS MARTINS

  Marcos Martins é ator e cenotécnico. Nascido 
no Rio de Janeiro, em 1974, Martins inicia seu 
caminho no teatro em 1990, quando passa a 
integrar a Armazém Companhia de Teatro, na 
montagem de A Construção do Olhar. Dentro 
da companhia, participou das principais 
montagens, com personagens de destaque 
como o Cúmplice de A Ratoeira é o Gato, o 
mendigo Tuim de Da Arte de Subir em Telhados, 
o judeu Monroe Mensh de Pessoas Invisíveis e 
o velho palhaço Samir de O Dia em que Sam 
Morreu.
 
Atuou também nas peças Mente Mentira, 
com direção de Paulo de Moraes, e Ecos da 
inquisição, direção de Moacir Chaves. Desde 
o início de sua trajetória artística desenvolveu 
pesquisas sobre o palhaço, além de dirigir 
espetáculos de palhaço, como Circo de palhaços 
do Picolino e A metamorfose, com o grupo Circo 
de Palhaços do Picolino, em Londrina, e Um 
dia qualquer, em Natal. O ator conversa com a 
revista sobre pandemia, cultura e o futuro das 
relações na realidade moldada pelo isolamento. 

https://www.facebook.com/edra.


Como a pandemia atingiu sua produção 
cultural?

Eu morava no Rio de Janeiro no começo 
da pandemia em março de 2020. Tinha 
quatro viagens marcadas para circulação 
de espetáculo com Armazém Companhia 
de Teatro. Sempre vivi exclusivamente do 
teatro e do dia para noite tudo foi cancelado. 
E sem dinheiro guardado e sem previsão 
de voltar a trabalhar. Começaram as 
campanhas de ajuda aos artistas com cestas 
básicas, como a campanha feita pela APTR 
(Associação dos Produtores de Teatro), 
que foi um primeiro socorro. Depois veio 
ajuda da família. E no final de 2020 veio a 
Lei Aldir Blanc que proporcionou realizar 
alguns projetos online. Uma das mudanças 
foi o retorno para Londrina, onde tenho 
família e comecei minha carreira. Vem 
acontecendo um êxodo migratório no país 
todo. No meu caso foi às pressas sem 
certezas e sem despedidas. Voltei a morar 
em Londrina, que é uma cidade com custo 
de vida menor e com melhor qualidade de 
vida. Um recomeço com novos desafios, 
trabalhar mais para merecer as novas 
conquistas.

Como enfrentou os desafios durante a 
pandemia?

No começo da pandemia a única forma de 
divertimento e troca social era online. Eu 
morava num apartamento pequeno e o temor 
pela Covid não era ainda banal (parece 
que hoje banalizaram) Pelo contrário, era 
aterrorizante acompanhar os números de 
casos e os novos protocolos de higiene. Tudo 
passou a ser online: dicas de atividade física, 
culinária, shows, reuniões, visitas de amigos 
distantes e de familiares por videochamada. 
Uma preocupação constante e o medo de 
perder um amigo ou alguém da família. 
Aprendi sobre velocidade de conexão de 
internet, transmissão ao vivo e como gravar 
vídeos caseiros com teor poético. Fiz peça 
online com a Armazém Companhia de 
Teatro e artistas amigos do Rio de Janeiro, 
alguns artistas que não conheço ainda 

pessoalmente. Uma experiência nova. 
Leituras de peças de Plínio Marcos com 
amigos em Curitiba e Londrina. CineLive 
Kafka com amigos também de Londrina. 
Criei vídeos com textos de Kafka e Rilke 
com minha esposa Carin Louro. Participei 
do corpo de jurados de um festival de teatro 
online. Fiz da casa o meu estúdio. Foi legal 
essa descoberta. 

A sensação de artista fazendo do quarto o seu 
palco, com o lirismo e com o trágico. Mas 
também um momento de muito sofrimento, 
porque vi, além de mim, muitos amigos 
passando necessidade de grana, a cadeia 
cultural paralisada totalmente, pessoas 
com 30 anos de carreira sem dinheiro para 
aluguel, alimentação. Mas também vi muita 
solidariedade entre os artistas, “um segura 
na mão do outro”. Para não pirar de vez, fui 
para a vida online abrindo as janelas para o 
conhecimento à distância.

Como, você vê a retomada da cultura no 
pós pandemia?

Acho que a retomada só vem em 2024, 
2025 com um novo governo. Não acredito 
que vão enxergar agora a cultura como parte 
forte da economia. Até agora só tiraram. 
Estão ano após ano tirando da cultura. O 
caos continua, estamos sem força e com 
baixa autoestima. O problema não é o meu 
ofício de teatro, da música, da festa de São 
João, do festival de teatro, do escritor, do 
carnaval, o problema é de governo que não 
enxerga o movimento econômico que a 
cultura faz ou pode fazer. A cultura ajudou 
muito as pessoas no confinamento, mas 
ela ainda está precisando de aporte para 
voltar. A lei Aldir Blanc foi importante para 
salvar os artistas e técnicos de uma quase 
falência total. Continuamos endividados 
com amigos, com família, com o banco, 
com impostos. Vivemos a crise duplamente 
por não poder trabalhar em virtude da 
ainda situação provocada pela Covid e pela 
gestão da nossa cultura. Somente uma nova 
visão amiga da cultura, do esporte, do meio 
ambiente, da educação pode nos salvar. 
Voltamos à exclusão cultural.



Que mudanças enxerga no seu trabalho 
após pandemia?

A produção teatral encolheu. Só falamos 
agora de projetos pequenos com baixo custo, 
equipe reduzida. Podemos agora organizar 
reuniões sem a necessidade de ser presencial. 
Podemos  agora dar aulas, discutir, fazer 
encontros, continuar sonhando, mas temos 
um futuro com probabilidades de conviver 
com outros vírus. Esse pensamento ainda 
causa ansiedade.

 A possibilidade virtual permite conhecer 
outros artistas mundo afora e ser visto 
também, entrevistar e ser entrevistado, 
aprender teatro, canto, instrumento musical, 
dança. Ficou mais evidente que o mundo 
virtual faz parte do nosso cotidiano, passou 
a ser o primeiro contato.

quais as lições que a pandemia deixou na 
sua vida e no seu trabalho?

Ainda respiramos esta pandemia. Usar 
máscaras é a parte mais tranquila. A busca 
pelo autoconhecimento se fortaleceu. 
Entender a ansiedade, a depressão, o corpo, 
a comunicação menos violenta é um fruto 
desta pandemia. Estar vivo faz a gente 
poder lutar.

Estar conectado com a família e amigos, 
são eles que te botam pra cima. Quanto ao 
trabalho, ainda tem muitas histórias para 
virar teatro, muitos personagens que quero 
experimentar, muitos amigos interessantes 
que quero trabalhar. As ideias teatrais são 
como erva daninha. Você tira uma, brota 
outra. Essa mania dos artistas de ficar 
pensando é maravilhosa.



MICHELE CAPUTO

O Deputado paranaense Michele Caputo avalia a retomada dos eventos culturais e da 
vida à uma possível normalidade, fala da atual taxa de transmissão do vírus e também 
sobre as vacinas. Por fim, a importância da economia criativa voltar a se movimentar. 
Ouça a entrevista completa abaixo.

Ouçca clicando no ícone





Afetos e insubordinações de 
Paulo Freire
Em   novo  livro da 
Expressão Popular, o 
educador brasileiro é 
visto “mais de perto”: 
suas vivências, poéticas, a 
vida no exílio e as últimas 
conferências. Quem 
apoia nosso jornalismo 
de profundidade concorre 
a três exemplares e tem 
20% de desconto

https://outraspalavras.net/outrosquinhentos/afetos-e-insubordinacoes-de-paulo-freire/

CONTRAPARTIDAS
por Clarissa Barbosa

Publicado 06/10/2021 às 17:45



No centenário de Paulo Freire, Clodomir Santos de Morais celebra o educador brasileiro com obra 
em formato de 12 cenários, com histórias reais vivenciadas por Freire, mas pouco exploradas em 
livros e na mídia. A ideia é provocar no leitor um filme mental instigante, leve e intimista, permeado 
sempre com as ideias insubordinadas do educador. Esta obra – Cenários da Libertação: Paulo 
Freire na prisão, no exílio e na universidade – é uma coedição entre o Sindicato dos Docentes das 
Universidades Federais do Estado do Ceará (ADUFC) e a Editora Expressão Popular, parceira de 
Outros Quinhentos.

“Revoltando o leitor”, o livro começa com a descrição dos horrores do golpe de 1964, abordando 
a ação civil-militar de autoritarismo e violência por parte do Estado. Nos cenários seguintes, há 
acolhimento no discurso, abordando histórias curiosas sobre Paulo Freire, seus afetos, a socialização 
na prisão e a volta do exílio. 

O último cenário, em especial, é um relato de como o autor teve que intervir para que Paulo Freire 
proferisse duas conferências na Universidade Federal de Rondônia, onde vivia – quarenta dias antes 
de seu falecimento.

“Não há 
saber mais 
ou saber 
menos: Há 
saberes 
diferentes

Paulo Fr
eire



Paulo Freire para 
além da alfabetização

Livro organiza os aportes do educador para 
a emancipação através da Comunicação. 
Em forte diálogo com as ideias de Fanon, 
Freire esmiúça conceitos como “diálogo”, 
“violência” e “libertação” em oposição à 
“cultura do silêncio”
https://outraspalavras.net/outrasmidias/paulo-freire-para-alem-da-alfabetizacao/

OUTRASMÍDIAS
DESCOLONIZAÇÕES
por Carta Maior
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Por Tatiana Carlotti, na Carta Maior

O lançamento de Paulo Freire: a prática da liberdade 
para além da alfabetização (Autêntica/FPA, 2021), de 
Venício A. de Lima, professor emérito da Universidade 
de Brasília, ultrapassa as comemorações do centenário 
de nascimento de Paulo Freire, neste mês de setembro. 
Com versão online disponível no site da Fundação 
Perseu Abramo, e exemplar físico à venda nas 
principais livrarias do país, a obra explicita a urgência 
de revisitarmos a teoria e prática da liberdade em Paulo 
Freire, em busca de meios minimamente eficazes para 
o enfrentamento da escalada fascista, no Brasil e no 
mundo.

Amigo pessoal de Freire e pesquisador de sua obra, 
Lima vem defendendo, e desde o doutorado, publicado 
em 1981 sob o título Comunicação e cultura: as ideias 
de Paulo Freire (adquira edição atualizada), que muito 
além de um método de alfabetização de adultos, o 
pensamento freireano se constitui uma teoria sobre a 
liberdade humana, indissociável de sua práxis política, 
com implicações profundas em outros campos do saber, 
em particular a Comunicação e a Cultura. 

Articulando citações de diferentes fontes (livros, 
seminários, documentos e entrevistas), em geral 
dispersas, Lima nos guia pelo pensamento de Paulo 
Freire, ajudando-nos a compreendê-lo de modo mais 
organizado e integrado com os contextos de produção. 
Ele parte, por exemplo, das influências humanistas 
do pensador, umbilicalmente ligado à Teologia 
da Libertação, esmiuçando as características (e 
dificuldades) de sua linguagem relacional e dialética.

Lima também comenta sobre os problemas 
interpretativos, frutos de traduções e edições 
descuidadas, ajudando (e muito) a vida dos 
pesquisadores. A obra, porém, não é dirigida apenas a 
iniciados, pelo contrário. Com didática e em linguagem 
acessível, ele esmiúça conceitos-chaves como “diálogo”, 
“violência” e “libertação”, instigando-nos a repensar 
a dinâmica de opressão vigente, e não apenas no 
Capitalismo, que Freire qualificava como um sistema 
intrinsecamente mau, que deve ser radicalmente 
transformado e não simplesmente reformado (citado por 
Lima, p.69).

Um capítulo inteiro do livro é destinado às ideias do 
psiquiatra e filósofo Frantz Fanon, com quem Freire 
estabelecerá forte diálogo, sobretudo em relação à 
dinâmica da opressão nas sociedades que sofreram a 
violência colonial, como a africana e a brasileira. Freire, 
inclusive, foi o primeiro a trazer Os Condenados da 
Terra (1961) para a discussão, e já na década de 1960. 
(Leia o artigo de Lea Maria Aarão Reis “A hora e a vez 
de Fanon”).

Além desse panorama sobre as influências, ideias-chaves 
e características da linguagem freireana, o livro traz 
dois conceitos – Comunicação Libertadora e Cultura 
do Silêncio –, trabalhados por Lima a partir de Freire, 
ajudando-nos não apenas a dimensionar o tamanho das 
violências às quais estamos submetidos, mas, sobretudo, 
a pensar – e a sonhar – com uma imprensa a serviço 
da liberdade humana, e não da alienação conforme 
conhecemos.

Aliás, como aponta o professor e cientista político 
Juarez Guimarães (UFMG), em seu prefácio da obra, o 
que Lima nos oferece é um documento de reparação e 
uma moção de esperança, porque o que pode refundar a 
democracia brasileira é este sentimento político radical 
de liberdade que sopra na obra de Paulo Freire (p.17).

O livro é complementado por três anexos: o primeiro 
traz o fac símile de um manuscrito de 1981 que Lima 
ganhou de Freire, e que traz um recado ao PT, como 
veremos adiante. O segundo anexo é a republicação do 
prefácio de Lima para a reedição de Política e Educação 
(2007), a pedido da viúva do pensador, Ana Maria 
Araújo Freire (Nita Freire). Já o terceiro e último anexo 
é um o relato pessoal de Lima sobre sua amizade com o 
pensador ao longo de duas décadas.

Violência, Diálogo, Libertação
Uma das primeiras lições sobre o pensamento de Freire 
é o fato de a práxis política ser o centro de sua teoria, 
escrita em permanente conexão com a vivência de Freire 
e o pensamento do seu tempo, no caso. O “pensamento 
humanizador” libertário é, certamente, o principal e mais 
universal fio condutor, não só da Pedagogia do Oprimido 
[de 1968], mas de toda obra de Freire, afirma Lima 
(p.29)

Mas, o que significa esse pensamento humanizador?

O próprio Freire, citado por Lima, explica:



O Humanismo que, pretendendo verdadeiramente 
a humanização dos homens, resista a toda forma de 
manipulação, na medida em que esta contradiz sua 
libertação. Humanismo que vendo os homens no 
mundo, no tempo, ´mergulhados´ na realidade, só é 
verdadeiro enquanto se dá na ação transformadora das 
estruturas em que eles se encontram “coisificados”, ou 
quase “coisificados”. Humanismo que, recusando tanto 
o desespero quanto o otimismo ingênuo, é, por isto, 
esperançosamente crítico. E sua esperança crítica repousa 
numa crença também crítica: a crença em que os homens 
podem fazer e refazer as coisas; podem transformar o 
mundo. Crença em que, fazendo e refazendo as coisas 
e transformando o mundo, os homens podem superar a 
situação em que estão sendo um quase não ser e passar 
a ser um estar sendo em busca do ser mais (p.28) (grifos 
nossos)

Partindo, portanto, da esperança crítica na transformação 
humana, Freire nos coloca em alerta sobre a 
manipulação, o otimismo ingênuo, a coisificação do 
homem pelo homem, a perda de esperança, o quase não 
ser – tão em voga hoje –, enquanto meios usados pelo 
opressor em seu domínio.

A linguagem de Freire, observa Lima, não é linear, mas 
dialética e relacional. Nela, os conceitos são sempre 
introduzidos uns em contraposição aos outros: opressor 
versus oprimido; extensão versus comunicação; educação 
“bancária” versus problematizadora; cultura do silêncio 
versus ação cultural libertadora; pensar ingênuo versus 
pensar crítico; autoritarismo versus autoridade; liberdade 
versus licença; ler versus estudar; memorizar versus 
compreender e assim por diante (p.34).

Dentre os pares antagônicos, destaca-se a concepção 
freiriana de opressor versus. oprimido, fortemente 
influenciado pelo pensamento de Frantz Fanon (imagem 
ao lado) que, em sua análise sobre as deformações 
psicológicas ocasionadas pela opressão colonial, 
destacou o papel crucial da “consciência de si” e “de seu 
lugar no mundo” para os argelinos durante a Guerra de 
Independência da França, conquistada em 1962.

Citando Fanon, em “Educação como Prática da 
Liberdade” (1967), Freire defenderá o direito dos 
oprimidos por uma questão mesma de amor, de reagir à 
violência dos que lhe pretendam impor o silêncio.

A violência do oprimido, ademais de ser mera resposta em que revela o intento de recuperar sua humanidade é, 
no fundo, ainda, a lição que recebeu do opressor. Com ele, desde cedo, como salienta Fanon, é que o oprimido 
aprende a tortura. Com uma sutil diferença neste aprendizado – o opressor aprende a torturar, torturando o oprimido. 
O oprimido, sendo torturado pelo opressor. (citado por Lima, p.50-51).Daí importância das categorias de Freire, 
inclusive, para evitarmos, em tempos confusos como os nossos, tomar por opressor o oprimido, e vice-versa. Em seu 
pensamento, explica Lima, violência é qualquer situação de dominação ou opressão que imponha o silêncio, e que 
impeça a realização da vocação ontológica e histórica dos homens de “ser mais” (p.64).

Nas palavras de Freire, em Pedagogia do Oprimido (1968):

Os que inauguram o terror não são os débeis, que a ele são submetidos, mas os violentos que, com seu poder, criam a 
situação concreta em que se geram os “demitidos da vida”, os esfarrapados do mundo. Quem inaugura a tirania não 
são os tiranizados, mas os tiranos. Quem inaugura o ódio não são os odiados, mas os que primeiro odiaram.

Quem inaugura a negação dos homens não são os que tiveram a sua humanidade negada, mas os que a negaram, 
negando também a sua. Quem inaugura a força não são os que se tornaram fracos sob a robustez dos fortes, mas os 
fortes que os debilitaram. (citado por Lima, p.65)

A violência é um ato dos opressores que, complementa Lima, enquanto classe dominante, controlam a própria 
definição do que seja violência (imagem ao lado). É por isso que quando o oprimido se levanta, reage, responde à 
violência do opressor, é a ele “que se chama de violento, de bárbaro, de desumano, de fraco” (p.67). Mas a resposta 
do oprimido – que não é só um direito, mas um dever – não é violência. Pelo contrário, é ´resposta legítima´, até 
porque somente os oprimidos podem libertar a si mesmos e aos opressores (p.67--70).



Freire inclusive alerta para a ambiguidade dos 
oprimidos. Aos interlocutores do diálogo libertador, 
as lideranças revolucionárias, recomenda confiar 
no potencial e capacidade de libertação das massas, 
mas desconfiar, sempre desconfiar, da ambiguidade 
dos homens oprimidos. Desconfiar dos homens 
oprimidos não é propriamente desconfiar deles 
enquanto homens, mas desconfiar do opressor 
“hospedado” neles. (citado por Lima, p.61)

No texto “Alfabetização e Miséria”, de 1996 está 
publicado no livro Pedagogia da Indignação, 
a primeira coletânea post mortem de Paulo 
organizada pela viúva Nita Freire, ele nos 
ensinava que a libertação só é possível quando 
se dá a expulsão do opressor de “dentro” 
do oprimido, enquanto sombra invasora. 
Sombra que, expulsa pelo oprimido, precisa 
de ser substituída por sua autonomia e sua 
responsabilidade. (citado por Lima, p.61)

Essa extrojeção, aliás, só pode ocorrer quando 
os oprimidos se distanciarem dos opressores, 
reconhecendo-os como antagonistas. Para isso, o 
conceito de “diálogo” em Freire é fundamental. 
Fundador e herdeiro da palavra-práxis do 
cristianismo transformador da Teologia da 
Libertação, Freire concebe a palavra como um 
ato de libertação e o diálogo a pronúncia do 
mundo pela palavra verdadeira, ou seja, a sua 
práxis política. Ser dialógico é não invadir, é 
não manipular, é não sloganizar. Ser dialógico 
é empenhar-se na transformação constante da 
realidade, ensina.

Daí a impossibilidade de diálogo entre os que 
querem “a pronúncia do mundo e os que não a 
querem; entre os que negam aos demais o direito 
de dizer a palavra e os que se acham negados 
deste direito (…) Não pode haver diálogo entre 
opressores e oprimidos, como não pode haver 
diálogo – conciliação – entre classes sociais 
antagônicas (…) No máximo pode haver um 
pacto. Em determinado momento a classe 
dominada aceita um pacto com a dominante, mas 
passada a situação que gerou a necessidade do 
pacto, o conflito reacende. É isso que a dialética 
ensina. (citado por Lima, p.59-61).

Comunicação libertadora 
vs. Cultura do Silêncio



Distante do conceito behaviorista da Comunicação 
como “transmissão” de uma mensagem ou informação, 
Freire irá trabalhar a ideia de Comunicação como 
uma situação social em que as pessoas criam 
conhecimento juntas, transformando e humanizando 
o mundo. Fundada no diálogo, ela só é possível a 
partir da interação entre Sujeitos livres e em condições 
de igualdade, empenhados na construção de um 
pensamento-linguagem autêntico gerado na relação 
dialética entre o sujeito e sua realidade histórica e 
cultural concreta. É por isso, aponta Lima, que em 
sociedades dependentes ou alienadas culturalmente 
como a nossa, o pensamento-linguagem se encontra 
dissociado da ação (práxis libertadora) implicada pelo 
pensamento autêntico. (p.81-82)

Para Freire,

Dizer a palavra (é) um ato humano que implica reflexão 
e ação. Como tal, trata-se de um direito humano 
primordial, e não privilégio de uns poucos. Dizer a 
palavra não é um ato verdadeiro a menos que esteja 
simultaneamente associado ao direito de autoexpressão 
e expressão do mundo, de criar e recriar, de decidir e 
escolher e, em última análise, de participar do processo 
histórico da sociedade (citado por Lima, p.83).

É por isso, conclui Lima, que a verdadeira comunicação 
será sempre uma comunicação libertadora.

A concepção implícita de liberdade na definição 
dialógica de comunicação elaborada por Freire é 
constitutiva de uma cidadania ativa que equaciona 
autogoverno com participação política, contrariamente à 
liberdade negativa do liberalismo clássico. A liberdade 
não antecede à política, mas se constrói a partir dela. 
A educação (comunicação) deve ser uma prática da 
liberdade. Ter voz e manifestá-la publicamente, em 
igualdade de condições com qualquer outra cidadã ou 
cidadão é condição necessária ao processo democrático. 
O sujeito-cidadão constitui o eixo principal da vida 
pública democrática. (p.94-95)

Daí o impacto do último capítulo da obra, Cultura 
do Silêncio, em que Lima, a partir de uma série de 
exemplos, extraídos de Freire, demonstra o quanto 

essa cultura impera no nosso cotidiano, e o impacto 
que a Comunicação Libertadora, crucial à democracia, 
poderia ter. Como aponta Lima:

A cultura do silêncio provoca a “aderência” do oprimido 
à opressão, e é incompatível com a democracia. Ela se 
constituiu entre nós como a ambiência de resiliência 
e resistência de mulheres e homens emudecidas tanto 
por políticas de silenciamento específicas, quanto 
pelo efeito silenciador do discurso hegemônico que 
sobrevivem classistas, patriarcais [imagem ao lado] e 
racistas (p.128).

As omissões praticadas rotineiramente no 
enquadramento das coberturas jornalísticas dos 
oligopólios de mídia obedecem a políticas e estratégias 
editoriais específicas e são, na verdade, formas de 
silenciamento e de censura disfarçada. Há um sem 
número de casos pesquisados e documentados na nossa 
história política recente (p.127)

Como ensina Freire, as sociedades (como a brasileira) 
a que se nega o diálogo – comunicação – e, em seu 
lugar, se lhes oferecem comunicados […] se fazem 
preponderantemente mudas. O mutismo não é 
propriamente inexistência de resposta. É a resposta a 
que falta teor marcadamente crítico (citado por Lima em 
p.110).

Cabe, portanto, ao Estado promover e garantir o debate 
aberto e integral e assegurar ´que o público ouça a 
todos que deveria´, ou ainda, garanta a democracia 
exigindo ´que o discurso dos poderosos não soterre ou 
comprometa o discurso dos menos poderosos´, conclui 
Lima (p.119).

O Estado brasileiro, no início da década de 1930, 
optou por transferir à iniciativa privada a exploração 
prioritária do serviço público de radiodifusão. A partir 
daí, foi se construindo uma política de silenciamento 
que, salvo raríssimas exceções, favorece a manifestação 
pública das vozes dominantes e sempre criou barreiras 
e obstáculos à inclusão das vozes dos oprimidos 
históricos: povos originários, negros, mulheres e classes 
trabalhadoras, complementa (p.125).

Presença de Freire



Um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, Paulo 
Freire escreveu à mão, em 1981, o texto Partido Político 
como Educador, subsídio para a elaboração do Plano 
de Educação do PT daquele ano. Esse manuscrito foi 
doado por Freire a Lima que nos presenteia no Anexo 1 
com o fac símile desse material. Quase desconhecido, 
o manuscrito é uma raridade e demonstra cabalmente 
que a prática da liberdade em Paulo vai muito além da 
alfabetização, aponta.

No texto, publicado em Educação como Ato Político 
Partidário (Cortez, 1988), Freire lembra o PT que tanto 
no caso do processo educativo quanto no do ato político 
ou do Partido, uma das questões fundamentais é a 
clareza em torno do a favor de quem e do que, portanto, 
contra quem e contra o que fazemos a educação; e a 
favor de quem e do que, portanto, contra quem e contra 
o que, desenvolvemos a atividade política. Quanto mais 
ganharmos esta clareza através da política tanto mais 
percebemos a impossibilidade de separar o inseparável: 
a educação da política (p.132).

Como explica Lima, em seu prefácio à reedição de 
Política e Educação (2007) de Freire, republicado no 
segundo anexo do livro, durante sua longa experiência 
de exílio [Freire] tivera contato com realidades 

radicalmente distintas no mundo desenvolvido e nas 
novas nações africanas que confirmavam suas vivências 
de nordestino brasileiro. Havia lecionado nas mais 
conceituadas universidades do planeta e seus inúmeros 
livros estavam traduzidos nos principais idiomas 
modernos. De volta ao Brasil, tinha sido um dos 
fundadores do Partido dos Trabalhadores e secretário 
de Educação da Prefeitura de São Paulo. Por tudo 
isso, Freire tinha autoridade para retomar um tema de 
centralidade indiscutível em sua obra: não há educação 
neutra. O ato de educar é fundamentalmente um ato 
político” (p.137).

+ Quem contribui com Outras Palavras ganha 25% de 
desconto nos livros da editora Autonomia Literária

Para arrematar, no último anexo da obra, Lima traz um 
relato pessoal sobre como passou de pesquisador da 
obra freireana a condição de amigo do pensador e de sua 
família. Devo também a Paulo um poderoso e eloquente 
testemunho cristão, cuja espiritualidade foi reafirmada 
várias vezes, por escrito e/ou em depoimentos gravados. 
Ao longo dos anos, Paulo Freire tem se constituído em 
uma das principais influências de minha caminhada e 
trajetória intelectual, além de referência ética e exemplo 
de vida, conclui (p.145).



34ª Bienal de 
São Paulo

http://34.bienal.org.br/sobrea34

FAZ ESCURO MAS EU CANTO
Exposição Faz escuro mas eu canto
4 de setembro a 5 de dezembro de 2021
terça, quarta, sexta e domingo, 10h - 19h
(última entrada às 18h30)
quinta e sábado, 10h - 21h
(última entrada às 20h30)
entrada gratuita
Acesso mediante apresentação de comprovante de
vacinação contra Covid-19
Pavilhão Ciccillo Matarazzo, Parque Ibirapuera
São Paulo, SP

O título da 34ª Bienal 
de São Paulo,
“Faz escuro mas eu 
canto”, é um verso
do poeta Thiago de 
Mello

Com curadoria geral de Jacopo Crivelli Visconti e equipe curatorial composta por Paulo Miyada (curador 
adjunto) e Carla Zaccagnini, Francesco Stocchi e Ruth Estévez (curadores convidados), a 34ª Bienal de 
São Paulo é intitulada Faz escuro mas eu canto, verso do poeta amazonense Thiago de Mello (Barreirinha, 
1926), publicado em livro homônimo do autor em 1965. Em sua obra, o poeta fala de maneira clara dos 
problemas e das esperanças de milhões de homens e mulheres ao redor do mundo: “A esperança é universal, 
as desigualdades sociais são universais também (...). Estamos num momento em que o apocalipse está 
ganhando da utopia. Faz tempo que fiz a opção: entre o apocalipse e a utopia, eu fico com a utopia”, 
afirma o escritor.

Em correspondência curatorial de fevereiro de 2020, Paulo Miyada percorre o caminho pelo qual, em 
um intervalo de cinco anos, o verso ganhou diferentes interpretações: de conclusão esperançosa de um 
poema escrito entre 1962 e 1963 (“faz escuro mas eu canto / porque a manhã vai chegar”), quando 
a promessa da reforma agrária e outros projetos progressistas parecia prestes a se tornar realidade, a 
sussurro de resistência nos piores anos da ditadura militar. “E agora, entrando em 2020, que reverberações 
esse enunciado poético pode ter neste país e além dele, em um mundo fraturado?”, pergunta-se o curador.

© Leo Eloy/ Estúdio Garagem/ Fundação Bienal de São Paulo



O projeto curatorial 
da 34ª Bienal de 
São Paulo pretende 
ampliar a mostra, 
multiplicando as 
oportunidades de 
encontro com a arte 
e reivindicando, ao 
mesmo tempo, o 
direito à opacidade 
tanto das expressões 
artísticas quanto 
das identidades de 
sujeitos e grupos 
sociais

O ponto de partida do projeto curatorial da 34ª Bienal 
de São Paulo foi o desejo de desdobrar a mostra, ativar 
cada momento de sua construção e aguçar a vitalidade de 
uma exposição desta escala. Buscando dialogar com os 
públicos, tão amplos e tão distintos, que visitam a Bienal 
há décadas, propusemos expandir esta edição no espaço e 
no tempo. Inaugurada oficialmente com uma performance 
e uma exposição individual no dia 8 de fevereiro de 
2020, a Bienal continuaria em eventos realizados em 
parceria com diversas instituições culturais da cidade e 
se encerraria ao final de sua grande mostra coletiva neste 
pavilhão, em dezembro do mesmo ano. No novo cenário 
imposto pela pandemia de Covid-19, vários aspectos 
dessa coreografia foram redesenhados, exposições e 
performances previstas foram canceladas e a mostra Vento 
tomou corpo, perpassada pelas distâncias e ausências que 
ainda nos assolam. Um longo ano mais tarde, seguimos 
acreditando no potencial de uma mostra concebida para 
multiplicar as oportunidades de encontro entre obras e 
pessoas, em que suas singularidades possam se cruzar e 
se transformar. Certamente, esta Bienal não é a mesma 
que se veria um ano atrás. Algumas obras se verão mais 
claras, outras mais opacas; algumas mensagens soarão 
como gritos, outras chegarão como ecos. Não precisamos 
entender tudo, nem nos entender todos; trata-se de falar 
nossa língua sabendo que há coisas que outros idiomas 
nomeiam e nós não sabemos expressar.

Na busca por uma linguagem para delinear os campos 
de força criados pelo encontro de obras produzidas em 
lugares e momentos distintos, propusemos alguns objetos, 
e suas histórias, como enunciados: um sino que soou em 
momentos diversos de uma história que se repete; as 
imagens do homem mais retratado num tempo em que 
quase não havia retratos; os bordados que outro homem 
não teria feito se não fosse às escondidas; cartas que, para 
chegar a uma criança, tiveram que atravessar as grades da 
cadeia e os olhos da censura; um conjunto de objetos que 
sobreviveram de maneiras diferentes ao mesmo incêndio... 
Esses enunciados pontuam a exposição, sugerem o tom 
no qual podem vibrar as obras ao seu redor, aglutinando e 



tornando tangíveis as preocupações e as reflexões 
da curadoria. Funcionam, nesse sentido, como 
o diapasão que ajuda a afinar um instrumento 
musical, ou a começar um canto. Na curadoria de 
uma exposição também é almejado algo parecido 
com uma afinação, um ajuste não isento de erros, 
acidentes e desvios, que o tempo expandido da 
34ª Bienal nos permitiu.

Funcionando como o primeiro desses enunciados, 
mais que como um tema, o título da 34ª Bienal, 
Faz escuro mas eu canto, é um verso do poeta 
amazonense Thiago de Mello, publicado em 1965. 
Por meio desse verso, reconhecemos a urgência 
dos problemas que desafiam a vida no mundo 
atual, enquanto reivindicamos a necessidade 
da arte como um campo de resistência, ruptura 
e transformação. Desde que encontramos esse 
verso, o breu que nos cerca foi se adensando: dos 
incêndios na Amazônia que escureceram o dia aos 
lutos e reclusões gerados pela pandemia, além das 
crises políticas, sociais, ambientais e econômicas 
que estavam em curso e ora se aprofundam. Ao 
longo desses meses de trabalho, rodeados por 
colapsos de toda ordem, nos perguntamos uma 
e outra vez quais formas de arte e de presença 
no mundo são agora possíveis e necessárias. 
Em tempos escuros, quais são os cantos que não 
podemos seguir sem ouvir, e sem cantar?

Jacopo Crivelli Visconti, Paulo Miyada, Carla 
Zaccagnini, Francesco Stocchi, Ruth Estévez



A 34ª Bienal acontece 
como fruto de um 
feliz encontro. Por 
um lado, há uma 
instituição que aposta 
na importância do 
diálogo e na potência 
de sua rica teia de 
parceiros. Por outro, 
encontra-se um 
projeto curatorial que 
se apropria da vocação 
e dos pontos fortes da 
instituição ao propor o 
formato inédito desta 
edição.

A Bienal de São Paulo já nasceu, em 1951, 
profundamente conectada à cidade que a abriga. 
Ao longo de sua história, enquanto a mostra 
estabelecia seu lugar na cena cultural nacional 
e internacional, a Fundação Bienal, por sua vez, 
consolidou-se por seu forte compromisso com 
o fomento à produção artística, sua constante 
busca de diálogo com os inúmeros agentes 
que compõem o sistema das artes e sua missão 
histórica de divulgar arte global e brasileira a 
um público brasileiro e global. 

Situada na maior metrópole da América Latina, 
a Fundação Bienal confere em sua atuação 
especial atenção, como não poderia deixar de 
ser, às instituições que, com ela, contribuem para 
compor o pulsante cenário cultural da cidade. 
Mas, mais do que isso, compreende o quanto 
é indispensável ao seu trabalho o apoio de  
uma rede ampla de parceiros, que inclui desde 
patrocinadores, apoiadores e órgãos públicos 
a colaboradores, a administração do Parque 
Ibirapuera e seus frequentadores – além, é claro, 
daquele que é sua razão de existir: o público. 

Neste contexto, a 34ª Bienal acontece como 
fruto de um feliz encontro. Por um lado, há uma 
instituição que aposta na importância do diálogo 
e na potência de sua rica teia de parceiros. Por 
outro, encontra-se um projeto curatorial que se 

© Roman Atamanczuk / Fundação Bienal de São Paulo



apropria da vocação e dos pontos fortes da instituição ao propor o formato inédito desta edição, que se 
expande em dois eixos. No tempo, a 34ª Bienal se alonga por meio da realização, no Pavilhão da Bienal, 
de eventos e mostras que antecipam a exposição de setembro. No espaço, se alarga ao colaborar com 
mais de 25 instituições da cidade, formando, para além das relações institucionais, uma rede de relações 
artísticas e curatoriais. 

Nesses tempos e espaços expandidos, espera-se multiplicar as possibilidades de contato e relacionamento 
com a arte, pois é em sua capacidade de transformação e abertura para o outro que residem a força e 
a motivação desta Fundação. Pois jamais foi tão importante quanto neste momento de polarização 
extrema ressaltar a importância do diálogo e das relações entre diferentes.

José Olympio da Veiga Pereira
Presidente – Fundação Bienal de São Paulo

© Levi Fanan / Fundação Bienal de São Paulo

Desenvolvida pelo artista e designer Vitor Cesar 
com Fernanda Porto, Julia Pinto e Deborah Salles

Identidade Visual

Desenvolvida pelo artista e designer Vitor Cesar 
com Fernanda Porto, Julia Pinto e Deborah Salles, 
a identidade visual da 34ª Bienal incorpora a 
poética do ensaio proposta pela curadoria ao 
desenvolver uma linguagem maleável que pode ser 
transformada em função dos diferentes contextos 
da 34ª Bienal. Nesse sentido, são compartilhadas 
agora as primeiras sintaxes visuais desse sistema, 
e novas irão aparecer nos diversos espaços de 
comunicação da mostra ao longo do tempo. “Ao 
invés de sintetizar uma imagem única, busca-se 
experimentar uma pluralidade visual em que é 
possível transitar entre clareza e complexidade 
com recursos criados a partir de ideias como 
encontros, atravessamentos, vínculos, vincos, 
dobras e relevos”, explica o designer.



Conceito arquitetônico da Andrade Morettin Arquitetos Associados para a 34ª Bienal de São Paulo

Projeto arquitetônico 
concebido por 
Andrade Morettin 
Arquitetos, com 
expografia das 
galerias por Metrópole 
Arquitetos Associados

Motivado pelo conceito de “relação”, o escritório 
Andrade Morettin Arquitetos, convidado para 
desenvolver o projeto arquitetônico e expográfico da 
mostra, propôs, para a 34ª Bienal, trabalhar com a ideia 
de uma dimensão intermediária que torne mais íntima a 
escala monumental do Pavilhão, facilitando a conexão 
entre os visitantes e as obras. De acordo com Marcelo 
Morettin, “o projeto pretende trazer o conceito do espaço 
público do Parque Ibirapuera para dentro do prédio por 
meio de estruturas análogas a praças e calçadas, que 
mimetizem o funcionamento da marquise, conectando 
galerias que — quase como edifícios porosos que se 
contrapõem à escala ‘urbana’ do pavilhão projetado por 
Oscar Niemeyer — vão oferecer ambientes de naturezas 
variadas, em uma escala mais contida”.

A expografia da 34ª Bienal de São Paulo, por sua 
vez, está a cargo do escritório Metrópole Arquitetos 
Associados. Os projetos expográficos dessas galerias 
serão desenvolvidos a partir das premissas gerais do 
projeto de arquitetura e em trabalho colaborativo com 
os arquitetos da Andrade Morettin e a equipe curatorial. 
“A expografia das galerias procura dar suporte às obras 
sem se sobressair, em diálogo com o Pavilhão existente 
e o projeto de arquitetura proposto, garantido a fluidez 
e permeabilidade visual do espaço com o mínimo de 
elementos construtivos”, explica Anna Helena Villela, 
sócia da Metrópole Arquitetos.



Lei Aldir Blanc e a crise da Cultura

O sofrimento silencioso dos trabalhadores da cultura, há 
mais de 500 dias sem acessar socorro emergencial. Eles 
denunciam burocracia excessiva, irregularidades e falta de 
repasses federais. No Paraná, 84% dos recursos não foram 
utilizados

Por Rodrigo Juste Duarte, com colaboração do Observatório da Cultura do Brasil, no Le 
Monde Diplomatique Brasil

Pelo Brasil afora, fazedores de cultura e de manifestações culturais tradicionais estão com dificuldade 
para continuar trabalhando devido à pandemia. Como agravante, os recursos da Lei Aldir Blanc 
(que além de assistencial, é emergencial, para auxiliar o setor da cultura em seus mais diversos 
segmentos), foram pouco acessíveis para a maior parte dessas pessoas devido, principalmente, a 
questões burocráticas colocadas por determinados órgãos de cultura municipais e estaduais.

Por todo o país, têm ocorrido situações que demonstram tanto irregularidades no uso das verbas da 
Lei Aldir Blanc quanto denúncias de que os recursos não chegaram em diversos grupos sociais da 
Cultura, segundo reportagens locais. No Acre, foi feita uma denúncia no Ministério Público Federal 
para apurar a prática de racismo e erros na escolha de projetos, com a alegação de que indígenas 



foram prejudicados na seleção. Em Tocantins e no Piauí, também foram encaminhadas denúncias de 
irregularidades ao órgão. No Amazonas, a Lei Aldir Blanc teve seus processos seletivos questionados 
sob a ótica da lei em uma série de reportagens da Revista Cenarium.

Em Praia Grande, no litoral paulista, profissionais de uma frente ampla pela cultura protestaram por 
atrasos da prefeitura em fazer os repasses aos contemplados. Em estados como no Rio Grande do Sul 
(entre outros), várias prefeituras de municípios não têm uma secretaria de cultura, e assim ficaram 
sem recursos por não apresentarem um plano de ação em tempo hábil para o governo federal. No 
final de abril deste ano, um levantamento do site Metrópoles, junto ao Sistema Nacional de Cultura, 
da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, apontou que 914 municípios de todo o 
país ainda não tinham usado os recursos da Lei e R$ 738,5 milhões seguiam parados em contas de 
prefeituras e governos estaduais. Outros estudos da própria Secretaria Especial da Cultura do Governo 
Federal e do Observatório da Cultura do Brasil revelam que os recursos podem não ter chegado, ou 
não terem sido usados em mais da metade dos municípios brasileiros.

Apesar de serem muitos casos pelo país, poucas localidades tiveram tanta apuração com documentação 
sobre os casos quanto o estado do Paraná. Por este motivo, são expostos aqui casos envolvendo cidades 
do Sul do Brasil. Apesar disso, é provável que casos semelhantes tenham ocorrido por todo o território 
nacional.

“A Lei Aldir Blanc não chegou para muitas comunidades tradicionais. Não foi facilitado o acesso 
destas pessoas a esse recurso, principalmente por causa das exigências do cadastro”, afirma Adegmar 
José da Silva, mais conhecido como Zelador Cultural Candieiro, coordenador nacional da Rema (Rede 
de Matriz Africana).

No Paraná, segundo o Ministério do Turismo, 84,91% dos recursos não foram utilizados, ficando 
ainda, segundo membros da CONSEC (Conselheiro Estadual de Cultura do Paraná), 80% do que foi 
gasto concentrado na capital Curitiba em bairros nobres, de acordo com levantamento do Observatório 
da Cultura do Brasil. Muitos segmentos culturais foram praticamente ignorados, ficando com atuação 
limitada e parco apoio governamental. No atual panorama, um número considerável de artistas 
foram trabalhar em outras áreas sem saber se retornarão a trabalhar com atividades culturais, vendem 
equipamentos de trabalho e (em casos extremos) se tornam moradores de rua.

Crise no setor cultural
Com a pandemia, o setor cultural foi proibido 
de trabalhar, ou perdeu clientela, decorrente da 
paralisação social e econômica. Segundo dados 
do Observatório do Itaú Cultural (publicados no 
Bem Paraná, na reportagem “Mercado cultural e 
intelectual do Paraná está ‘sangrando’ durante a 
pandemia!”, em 10 de abril de 2021), o Paraná 
tem 397 mil trabalhadores da Cultura (dados do 
final de 2020). Só pra se ter um comparativo, o 
mesmo estudo mostra que em 2014 haviam 489 
mil paranaenses trabalhando no setor. Houve 
quedas entre 2015 e 2017 quando o número caiu 
para 401.761. Houve uma recuperação até 2019, 
chegando a 434 mil pessoas.  Mas os dados apontam 
queda de 18,7% no Paraná, com o fechamento de 
mais de 91 mil postos de trabalho nos setores de 
cultura, entretenimento e economia criativa.

Outro estudo, do Observatório da Cultura do 
Brasil, também estima que pelas médias de 
dados socioeconômicos, ao menos a metade dos 
trabalhadores do setor estão em dificuldades. Se as 
atividades culturais seguirem a média de projeção 
nacional, um quinto do número de trabalhadores 

do Brasil podem estar em situação de extrema 
fragilidade social (com dificuldades de moradia, 
alimentação, entre outras).

“Veio uma fortuna em recursos, mas o governo 
do Estado não sabia onde estávamos. O estado do 
Paraná não conhece minorias. Aí pedem vários 
documentos para participar da Lei Aldir Blanc. 
Mas gente! Os artistas têm fome. Não é dinheiro 
pra montar uma peça, mas pra ter comida na mesa”, 
afirma o artista cigano Claudio Iovanovitchi, 
presidente da Associação de Preservação da 
Cultura Cigana (Apreci).

“Apontamentos da Consultoria Ernest Young para 
a Europa indicam a quebra de 76% do setor de 
entretenimento, enquanto diversos pesquisadores 
sugerem que a soma da pandemia, com quarta 
revolução industrial, pode empurrar metade dos 
trabalhadores dos segmentos citados para fora do 
mercado, sem emprego e renda em definitivo após 
a pandemia”, aponta estudo do Observatório da 
Cultura do Brasil.



Lei Aldir Blanc, uma novela
A lei Aldir Blanc vem gerando polêmicas em vários municípios do país. Mas, como será apresentado, 
o caso paranaense lembra uma autêntica novela. Uma vasta investigação da classe cultural levou 
denúncias diversas aos fóruns e entidades de classe, resultando em mais de 500 documentos, 3.000 
páginas de ofícios, e outros 4.000 arquivos com diálogos localizados.

Desde a elaboração de editais, até o empenho limitado dos recursos, ocorreu excessiva burocracia, 
em que o poder público exigiu certidões negativas de débitos (sendo que muitas pessoas estavam 
endividadas, passando necessidades e precisando de recursos assistenciais) e ainda promoveu 
seleções de premiados, com critérios de currículo e mérito, em plena pandemia.

Como resultados, ocorreu concentração de premiações em quem já tem renda, ou melhores condições 
de vida, enquanto diversos setores profissionais foram esquecidos. Da mesma forma que não foram 
atendidos artistas carentes, artesãos, técnicos, músicos de bar e culturas populares como circenses, 
indígenas, ciganos, afrodescendentes, ribeirinhos, caiçaras, e muitos outros.

Os segmentos empresariais, especialmente espaços de eventos, também foram ignorados, causando 
enorme quebra de empresas e fechamento de 9.000 negócios no estado (segundo dados da Abrabar 
– Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas do Paraná).

Completando o caso, ainda ocorreram denúncias de irregularidades, que envolvem desde prêmios 
controversos, para funcionários públicos, conselheiros de cultura, membros de comissão de 
elaboração de edital (E-Protocolo Gov, Paraná, N.17.598.757-6), conflitos de interesses e até pedido 
de propina para cadastro de proponentes nos editais.

Um dos relatórios do Fórum de Cultura do Paraná afirmou que em somente num dos editais, com 
título “Prêmio Jornada em Reconhecimento à Trajetória” (Edital de Concurso nº 003/2020), foram 
localizados 28 funcionários públicos premiados, cada um com 20 mil reais, totalizando 560 mil reais 
em prêmios, ainda que a verba fosse exclusiva para proteger os trabalhadores da iniciativa privada 
da calamidade pública causada pela pandemia (E-Protocolo Gov, Paraná, N.17.537.573-2).

Em denúncia anterior, que consta do Processo_17.519.479-7, que trata da origem das verbas da 
Lei Aldir Blanc, no orçamento de guerra, para o combate à pandemia, a comparação demonstra 
dupla gravidade da situação, pois de um lado os recursos, segundo o Fórum de Cultura do Paraná 
“deveriam ser assistências (Processo_17.519.479-7 – e-protocolo governo do Paraná), e do outro 
como demonstraram os documentos localizados, se tratam de recursos que não deveriam ser pleiteados 
por questões legais por funcionários públicos, que estão com seus salários em dia, portanto, fora 
do escopo, dos objetivos das leis e programas que foram criados para atender as vítimas da classe 
artística e técnicos dos setores culturais, que por ventura estejam necessitando de assistência e 
proteção social (Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020). O funcionalismo público não se enquadra 
nesta categoria, o que viola artigo 37 da constituição, bem como lei de licitações 8.666, o que vem 
sendo comprovado em decisões do TCE e TCU pelo Brasil em casos semelhantes”.

Segundo um membro do CONSEC que preferiu não ser identificado, a distribuição de recursos 
“ocorreu sem o cuidado mínimo exigido de averiguação das fases de habilitação, homologação, 
ordenador despesas e certificação. Isso deveria ocorrer após a entrega do produto e relatório, seja 
no edital ou termo de referência, nos pagamentos, e no que foi executado, verificado, para que 
um processo possa ser encerrado, após a prestação de contas. O controlador interno destes órgãos 
poderia ter reagido, posto que faz meses que essas denúncias estão vindo à baila na imprensa e redes 
sociais, além de ofícios enviados aos órgãos, podendo interferir a qualquer momento de posse das 
informações, mas não o fez”, afirma o conselheiro.

Com os demonstrativos de indícios de irregularidades, caberia ao controlador externo, CGE, TCE, 
ou MP tomar providências. Porém essas denúncias, seguem sem apuração dos órgãos de controle, 
que emitiram notas vagas, sem análise de mérito documental nem respostas com base na legislação 
apresentada.



O caso, que aponta diversas irregularidades, resultou na criação de um grupo de trabalho de 
fiscalização no Conselho Estadual de Cultura, e também de um na Comissão de Cultura da 
Assembleia Legislativa do Paraná. Ambas criadas após as denúncias terem sido enviadas aos 
conselheiros, deputados, entidades, órgãos públicos e imprensa pelo Fórum. Mas após meses, 
não houve nem análises, nem leitura de documentos, quanto mais apresentação de resultados 
dessas comissões, bem como não ocorreram sindicâncias nem apuração interna das irregularidades 
localizadas.

Essa ausência de compromisso com os esclarecimentos, segundo os movimentos sociais, chegou 
ao ápice quando alguns órgãos públicos emitiram notas e ofícios de que não localizaram nada de 
irregular, bem como se recusaram em ofertar respostas mais objetivas, chegando a afirmar que não 
responderia certas solicitações de informação, por falta de pessoal para responder.

Após críticas da sociedade civil, o Estado sugeriu soluções paliativas, como redução de algumas 
exigências, mas manteve o modelo de editais para 2021, em que podem se repetir os problemas. 
Sugestões como uma criação de bolsa por doação civil foram ignoradas, e o Estado propõem 
uma bolsa qualificação universitária, o que segundo as críticas do meio cultural, ampliará as 
desigualdades sociais entre artistas centrais reconhecidos e os periféricos que não obtiveram 
suporte público.

Para completar a “novela”, os envolvidos do poder público, e citados nas irregularidades, ao invés 
de apresentar a legalidade dos atos, nas provas e termos das leis citadas, resolveram atuar numa 
blindagem, visando abafar o caso, desqualificando moralmente os reclamantes e denunciantes, 
promovendo inverdades, informações conflitantes e na ausência de outras formas, adotando a 
coerção, calúnia, difamação e ameaças de processos sem base legal, segundo denúncia enviada 
por um membro da classe artística (que preferiu não se identificar) ao Ministério Público.

Artistas circenses lutam para 
sobreviver durante a pandemia

Veículos e equipamentos de Circos estão parados pelo Brasil – Foto: Rodrigo Juste Duarte



Artistas circenses lutam para sobreviver durante a pandemia
Alguns segmentos talvez passem mais dificuldade do que os outros durante a pandemia no setor cultural. 
Guilherme Salgueiro é artista da quarta geração de uma família circense, atuando como trapezista e 
globista (motociclista do globo da morte), além de ser proprietário do Circo Master. Com a chegada 
da pandemia de Covid-19, não pôde dar continuidade aos trabalhos artísticos, atuando hoje como 
motorista de caminhão, realizando fretes.
“Quando a pandemia chegou, estávamos com o circo em Cidreira, no Rio Grande do Sul. Voltamos para 
Curitiba, onde temos residência. Estamos trabalhando onde aparece serviço. Agreguei meu caminhão 
a uma transportadora em São José do Pinhais, cidade da região metropolitana de Curitiba. Minha 
esposa, que é trapezista da terceira geração de uma família circense do Uruguai, está trabalhando como 
atendente de telemarketing”, comenta. O material do circo está guardado em um estacionamento. 
Alguns foram vendidos. “É a primeira vez que a gente não faz algo relacionado ao circo. Nós não 
pretendemos retornar no momento. A pandemia não acabou e não sabemos até quando ela vai. Penso 
em voltar quando tudo realmente acabar”

Guilherme Salgueiro, do Circo Master, ao lado do Globo da Morte desmontado – Foto: Rodrigo Juste Duarte



Entre os circenses, além de muitas pessoas trabalharem em outras atividades, os artistas estão vendendo 
maçãs do amor, algodão doce, bolas, entre outros produtos. “Eu fazia mais ou menos 400 maçãs do 
amor para vender por semana”, recorda João Borges, proprietário do Circo Lisboa, que está parado 
no município de Wenceslau Braz, no norte do Paraná. João chegou a se inscrever em um edital da Lei 
Aldir Blanc pelo município, recebendo um prêmio de R$ 30 mil em três parcelas. “A prefeitura daqui 
foi muito boa, mas nem todas são assim. Eu soube de circos que não conseguiram, sob a justificativa 
de que eles não eram da cidade onde estavam e por isso não tinham direito. Mas essa verba é federal”, 
protesta. O valor de R$ 30 mil é pomposo, mas vale lembrar que um circo tem custos altos para manter 
equipe, veículos e materiais, e dependem da bilheteria e da venda de produtos durante os espetáculos. 
“As estruturas de circo, como lonas e ferragens, durante o período de paragem se deterioraram.  Estando 
sem uso, as lonas ressecam e os materiais de segurança vão ter de ser substituídos para segurança do 
público. Essas despesas podem passar de 70 mil reais”.

Ele lembra que no Paraná os circos estão parados há 500 dias, e afirma que pelo Governo do Estado, 
os circos tradicionais de lona não foram contemplados pela Lei Aldir Blanc. Sem contar que os editais 
exigiam certidões negativas, currículo e análise de mérito. “É muita burocracia nos editais. Se a 
empresa está sem trabalhar há meses, não tem como estar com certidões negativas. Se a pessoa está 
com nome sujo não é por culpa dela, teve uma pandemia”.

O presidente do Fórum Setorial de Circos do Estado do Paraná, Marcio Zanquettin, relata que o 
Paraná tem 18 circos. “Alguns já estavam em situação difícil antes de março de 2020. Quando chegou 
a pandemia, piorou. Eu calculo que vamos ter uma perda de circo de 30% no Brasil. Muito artista de 
circo pegou emprego em outras cidades. Vão sobreviver os circos de famílias tradicionais”, prevê.

https://outraspalavras.net/outrasmidias/lei-aldir-
blanc-e-a-crise-da-cultura/

OUTRASMÍDIAS
CRISE BRASILEIRA
por Le Monde Diplomatique Brasil
Publicado 30/08/2021 às 18:58 - Atualizado 
30/08/2021 às 18:59
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Doguanda:      Ancestral homeland of the galaxy 
explorers

Word of the slaughter of the Hinkley colony by 
ravenous rats reached Doguanda after two time 
parcels. A cry of anguish swept over the land as 
the Dogu mourned the loss of dear friends and 
relatives. The council of elders declared a week 
of fasting, sorrow and purification. All the Dogu 
tribes made a pilgrimage to their individual 
sacred ceremonial sites.  The old, the young and 
the infirmed participated. During pilgrimages, all 
Dogu hold the same spiritual status regardless of 
wealth or standing in the Dogu hierarchy.  The 
priest and the lowest laborer are the same.

Dogu mythology says that the original Dogus were 
cast onto the land during a primordial volcanic 
eruption.  Life for the Dogu is a sensual experience 
to be savored and enjoyed.  At death, the Dogu 
reunites with the underworld in jubilant reunion.  

At the end of the fasting, a contingent of Dogu 
soldiers will be sent to Hinkley to revenge the 
slain.

Doguanda: pátria ancestral dos exploradores 
da galáxia

A notícia da matança da colônia Hinkley por 
ratos vorazes chegou a Doguanda depois de 
duas parcelas de tempo. Um grito de angústia 
varreu a terra enquanto o Dogu lamentava 
a perda de queridos amigos e parentes. O 
conselho de anciãos declarou uma semana de 
jejum, tristeza e purificação. Todas as tribos 
Dogu fizeram uma peregrinação aos seus locais 
cerimoniais sagrados individuais. Os velhos, 
os jovens e os enfermos participaram. Durante 
as peregrinações, todos os Dogu mantêm o 
mesmo status espiritual, independentemente 
de riqueza ou posição na hierarquia Dogu. 
O sacerdote e o menor trabalhador são os 
mesmos.

A mitologia Dogu diz que os Dogus originais 
foram lançados na terra durante uma erupção 
vulcânica primordial. A vida para o Dogu é 
uma experiência sensual a ser saboreada e 
desfrutada. Na morte, o Dogu se reúne com o 
submundo em um reencontro jubiloso.

No final do jejum, um contingente de soldados 
Dogu será enviado a Hinkley para vingar os 
mortos.





https://www.facebook.com/warren.scherich.9

https://www.facebook.com/warren.scherich.9


https://www.youtube.com/c/Produ%C3%A7%C3%A3oAnandRaoMultiempreendi-
mentosAnandRao/featured

TV

com Anand Rao

Assita clicando no link

https://www.youtube.com/c/Produ%C3%A7%C3%A3oAnandRaoMultiempreendimentosAnandRao/featured
https://www.youtube.com/c/Produ%C3%A7%C3%A3oAnandRaoMultiempreendimentosAnandRao/featured


Sou Jader Cardoso Santini, 
professor da rede pública municipal 
de São Leopoldo no Rio Grande 
do Sul, local onde moro. Também 
sou artista visual tendo realizado 
exposições de quadros e ilustrações 
em diferentes locais. Também já 
realizei ilustração de livros e capas de 
livros de diferentes gêneros, além da 
criação de logomarcas e identidades 
visuais para projetos e instituições. 
Quadrinista com duas Histórias em 
Quadrinhos já publicadas, sendo a 
mais recente a HQ Anima, volume 
1. Natural de Porto Alegre, formado 
em Artes Visuais – Licenciatura pela 
Universidade Estadual do Rio Grande 
do sul – UERGS e especialista em 
cinema pela Unisinos.
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Meu nome é Juliana A. Dos Santos, natural de 
Iretama-PR, atualmente moro em Palmital, numa 
área rural. Tenho 16 anos e meu hobby é desenhar. 
Desde pequena meus pais contam que não venciam 
comprar lápis pra mim. Em um mês eu acabava 
com tudo. Também faço pinturas em tela. 
Um dos desenhos preferidos dos que fiz é o 
“Homem e o livro mágico”, inspirado no desenho 
de um artista desconhecido. Coloquei as minhas 
características, amo desenhos coloridos. Esse 
desenho é baseado no movimento de Vanguarda 
- Futurismo, período onde artistas e população 
imaginavam o futuro, como a tecnologia mudaria 
a vida cotidiana. Vejo essas obras futuristas como 
um sinal de esperança, que todo aquele sofrimento 
e falta de informação que tinham iria passar, e hoje 
com tudo o que temos, de certa forma podemos 
dizer que passou. 
Fiz esse desenho na escola, após estudar o 
movimento Futurista em uma aula de arte com a 
professora Jaqueceli Demate Mathias. Sou aluna 
do 3° ano do curso Técnico em Informática do 
Col. Est. Dr. João Ferreira Neves - EFMNP, aqui 
de Palmital - Pr. Também fiz uma releitura da obra 
“La Demoiselle D’Avignon” de Pablo Picasso, 
artista que gosto e admiro muito.



Daniel de Culla is a writer, poet, and photographer. He’s member of the Spanish Writers Association, 
Earthly Writers International Caucus, Poets of the World, (IA) International Authors, Surrealism 
Art, Friends of The Blake Society, and others. Director of Gallo Tricolor Review, and Robespierre 
Review. He participated in many Festivals of Poetry, and Theater in Madrid, Burgos, Berlin, Minden, 
Hannover and Genève .He has exposed in many galleries from Madrid, Burgos, London, and 
Amsterdam. He is moving between North Hollywood, Madrid and Burgos; e-mail: gallotricolor@
yahoo.com

https://www.amazon.com/Daniel-Culla-Alien-Buddha/dp/B083XTHJ5B/ref=sr_1_1?dchil-
d=1&keywords=Daniel+de+Culla&qid=1633362138&s=books&sr=1-1

https://www.amazon.com/Daniel-Culla-Alien-Buddha/dp/B083XTHJ5B/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Daniel+de+Culla&qid=1633362138&s=books&sr=1-1






Relato de um desgraçado sem 

endereço fixo, livro novo de 

Wesley barbosa

“No autobiográfico Relato de um 

desgraçado sem endereço fixo, o 

paulista Wesley Barbosa narra a 

jornada de um rapaz periférico que, 

em meio às adversidades, tenta 

vencer no mundo dos livros.

O jovem Vinícius, mesmo 

desempregado e pressionado pela 

família, não abre mão de seu sonho 

de ser escritor. Para isso, dedica-se 

com afinco à leitura, frequentando 

a biblioteca pública de sua cidade.

A mãe do protagonista, no entanto, 

não concorda com a relação 

do rapaz com os livros. Além 

disso, os outros veem o jovem 

com maus olhos devido ao seu 

comportamento recluso. Quando 

a situação se torna insustentável, 

Vinícius é expulso de casa e vive a 

dura realidade das ruas.

Wesley Barbosa nasceu em 

Itapecerica da Serra (SP), em 1990. 

Também publicou os livros O 

diabo na mesa dos fundos (2016 

Selo Povo editora) e Parágrafos 

fúnebres (2020 editora Ficções)
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A ARTE DE PARTEJAR PALAVRAS 

Texto: Sueli Bortolin
Ilustração: Marcos Valadão



O que é arte? A palavra arte está presente em diferentes momentos da nossa vida, desde os 
mais banais quando uma mãe repreende o filho dizendo que ele está com uma cara de que fez 
arte, até nos diversos artefatos construídos pelos humanos. 
Há diferentes ofícios e atos artísticos que nos levam a encontrar a subjetividade da vida por 
meio das palavras (escritas, oralizadas, desenhadas, fotografadas, musicalizadas...). Não é 
possível contabilizar quantas palavras já foram dicionarizadas, pois as palavras se movem, ora 
entram em dicionários, ora saem; algumas foram criadas há muitos anos e, de repente, caem 
no desuso. 
Outras estão nos dicionários, mas somem do nosso linguajar. Há palavras que deixaram de ter 
sete letras e estão atualmente são compostas de quatro, por exemplo, vosmecê que na oralidade 
se transformou em você. Entre os jovens é muito comum o uso das gírias, que são palavras tipo 
chicletes - grudam na boca e contagiam com muita facilidade. 
Palavras do mundo online “pipocam” em nossas cabeças. Elas chegam devagarinho e, sem 
perceber, estamos aprendendo por dedução o significado de tanto estrangeirismo. 
Este texto aborda a arte de partejar palavras. A expressão - “arte de partejar” foi cunhada pelo 
filósofo grego Sócrates que ao ver sua mãe realizando partos, imaginou que era possível tirar 
de dentro das pessoas - conhecimentos. Para ele, dialogando é possível parir ideias. Acredito 
nisso e valorizo, principalmente porque ninguém sabe tudo e ninguém sabe nada. 
Meu foco nesse texto são as palavras e os escritores, especificamente os/as poetas que “parem 
palavras”, que se desprendem de normas rígidas e libertam sua imaginação em favor do belo.
Quero falar aqui da palavra proferida com belezura e carregada subjetivamente. Respeito 
palavras dicionarizadas e até coleciono dicionários, mas quando encontro uma palavra 
incomum me derreto e já vislumbro a possiblidade de espalhá-la.
Admiro quem inventa palavras, pois é um ato de atrevimento, de liberdade e descompromisso 
com as formalidades da língua escrita e falada; então quero falar de poesia. 
O que é poesia? 
Poesia é um gênero textual dentro da arte literária (vejam aí está novamente a palavra arte!). 
Na poesia o/a poeta, por ter direito a licença poética, se joga, se desprende, cria e recria. 
Incrusta a palavra na vida da gente e incrusta vida na palavra.  
No século VI o filósofo hindu Bhartrihari disse que as palavras “[...] não apenas expressam, 
mas também criam pensamentos [...]”. (MANGUEL, 2008, p.66). Não sei se, por parecer 
contraditória essa ideia, fica um pouco difícil de compreender o filósofo ou se a nossa mania de 
materialização das coisas, muitas vezes, nos afasta do valor que é ver o mundo subjetivamente, 
com os olhos da pureza infantil. Mundo esse que um grande poeta percorre com certa intimidade.   
A arte de poetar é o ofício de manipular palavras (manipular anda muito pejorativo), prefiro 
manejar as palavras. Assim o fazer poético precisa vir ao nosso socorro, estamos carentes de 
usar bem a palavra e usar a palavra para o bem.  
Quantos livros de poesia você leu recentemente? Quais autores você abandonou na estante, 
por estar preocupado em alcançar metas no trabalho, demonstrar de maneira entusiasmada que 
é competitivo no mercado. 
Para aqueles que ainda consideram poesia coisa de pessoas alienadas ou ensandecidas, volto 
ao fantástico escritor argentino Alberto Manguel quando profere: “As palavras não apenas nos 
conferem realidade; elas podem ainda defendê-la para nós.” (MANGUEL, 2008, p.20)
Meu avô materno era doce, alegre, divertido e criativo. Tão criativo que a razão social do seu 
Chalé de bilhete de loteria, na Rua Maranhão em Londrina, era Fique Rico. Sempre conto 
que ele foi o primeiro jornalista que eu conheci (não de formação, mas de enunciação!). Na 
década de 1960, ele colocava seus netos na carroça e andava pela vizinhança pegando restos 
de comida para levar aos porcos em sua chácara. Era muito divertido vê-lo, com sua voz forte, 
comentar com quem encontrávamos o que havia lido cedinho no jornal.  
Meu pai, minha mãe, minhas avós e tias também me regaram de palavras, com parlendas, 



provérbios, causos, histórias; e elas sempre viveram ziguezageando na minha cabeça. Por 
exemplo: quando aprendi a palavra pópatapataio demorei para perceber, mas quando soube 
me diverti muito. “Pó para tapar o talho” na minha infância era um antibiótico que vinha em 
uma embalagem redondinha e que dentro tinha um pó que os adultos colocavam nos nossos 
joelhos ralados. Recentemente descobri que o nome do remédio era Anaseptil. Outra palavra 
para meu acervo pessoal.
Nunca tive a audácia de partejar palavras, mas sempre tive o prazer de apresentá-las às crianças, 
provocando nelas uma enorme curiosidade. Uma delas é:  
ME  TA
DI  BUN  
    DAN
DO
As crianças não acreditaram que essa palavra existia, achavam que era invenção minha e por 
mais que eu dizia: “está no dicionário, não era uma palavra de envergonhamento e nem de 
safadezimento”, eles riam e iam conferir. 
Palavras provocam lembranças, lembranças criam palavras. Poetas criam palavras e se deliciam 
e nos deliciam com elas. Convido você leitor para ler um texto (lindo texto) de um dos maiores 
poetas da atualidade, Manoel de Barros. 
O apanhador de desperdícios
Uso a palavra para compor meus silêncios.
Não gosto das palavras
fatigadas de informar.
Dou mais respeito
às que vivem de barriga no chão
tipo água pedra sapo.
Entendo bem o sotaque das águas
Dou respeito às coisas desimportantes
e aos seres desimportantes.
Prezo insetos mais que aviões.
Prezo a velocidade
das tartarugas mais que a dos mísseis.
Tenho em mim um atraso de nascença.
Eu fui aparelhado
para gostar de passarinhos.
Tenho abundância de ser feliz por isso.
Meu quintal é maior do que o mundo.
Sou um apanhador de desperdícios:
Amo os restos
como as boas moscas.
Queria que a minha voz tivesse um formato
de canto.
Porque eu não sou da informática:
eu sou da invencionática.
Só uso a palavra para compor meus silêncios.

BARROS, Manoel de. Memórias inventadas. Rio de Janeiro: Alfaguara, 2018. p.25.
MANGUEL, Alberto. A cidade das palavras: as histórias que contamos para saber quem 
somos. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.



  
Aspectos Carnais
  
O Homem é apenas um ser incompleto   Que nutre sua esperança  
No princípio do prazer.  
Assim Sucumbindo suas necessidades   Na devassidão dos pensamentos.  
O aroma da perversão  
Espalhasse nas mais diversas sociedades.   Sendo inalada!!  
Atribuindo as ilusões efêmeras   Dos devaneios amorosos,  
Levando o ser a uma perda de si mesmo. 

                                                As dores    
                                           A dor é primordial 
                                           Uma tutora! 
                                           Que não perdoa seu pupilo. 
                                           Ensina, alimenta! 
                                           Está presente ao longo da vida 
                                           No amor na saudade no luto(...) 
                                           Como seria o mundo sem dor? 
                                           Melhor? Ou sem graça? 
                                           Reflita, lembre-se da dor! 
                                           A nossa eterna companheira.        
                                     
                                            
                                        
                                       Sirineu Bezerra de Oliveira

Sirineu Bezerra de Oliveira



                                                           Biografia 

Sirineu Bezerra de Oliveira 
um jovem sonhador, filho 
de agricultores, residente na 
comunidade de Puba Taperuaba, 
um Pequeno distrito localizado no 
interior de Sobral, Ceará. Mesmo 
com várias dificuldades, Sirineu 
não deixa abater se, traça seus 
objetivos por meio dos estudos, 
e ver na escrita uma forma de 
libertação que o mantem firme 
em sua caminhada.  

Sirineu Bezerra de Oliveira

Taperuaba Sobral CE

EMAIL;

sirineuoliveira23@gmail.com 

mailto:sirineuoliveira23@gmail.com


A cegueira, escolhi.

Assim eu te vi...
...com minhas mãos cegas no teu corpo em braile. 
Arrepiado, eu te vi.
E ao te ver, eu te li, te senti...
...com minha alma lavada em riacho de água doce. 
Feito lágrimas - só que doces -, me senti.
Daí eu sorri...
...com olhos boquiabertos, minha pupila! 
Dilatado, eu sorri.
Então, eu nasci...
...em ti, de ti, Paraty. 
Feito costela de Adão, feito constelação, renasci.
E vivi...
...preso a águas correntes do teu corpo-cárcere. 
Represado, eu vivi.
E subi...
...aos céus de tua boca nude. 
Pela boca da noite à dentro, eu subi.
Mas também desci...
...ao fundo da tua garganta em ébano. Caverna abaixo. 
Profundo, desci.
Inevitavelmente, caí...
...nos porões do teu vasto íntimo, tropeçando em sonhos, tropeçado em 
versos.
Feito anjo sem asas, bengala ou martelo. Eu caí.
E menti...
...pra mim mesmo eu menti. 
Trapaceei, me enganei, me iludi.
Culpa minha. Ao te ler, já sabia. 
Estava escrito em arrepio: MORRI!

Rafael Caputo



Homem ao mar

Sobre rios de sangue,
pontes de safena.
Do outro lado, ansiosa
a morte me espera
me saúda,
me acena.
Cego do olhar catarata,
de cabeça, fundo mergulho
no imenso mar azul-depressão-profundo.
Barcos a velas de sétimo dia
me trazem à tona,
me lançam a sobra,
a corda,
a boia.
Insisto à deriva.
Para saciar a fome,
feridas servidas à maresia.
Para matar a sede,
rum que embebeda,
me acalma,
alucina...
...em terra a prazo,
   enterro à vista.

Rafael Caputo



Filhos da ilusão

Filhos da ilusão
De uma pátria
Sem nação
Povo com fome
Sem chão

Onde impera o medo
Reina a opressão

Nomâdes da dor
Testumnhas do terror
Os impérios da morte
Do cruel horror

Almas devastadas
Famílias destroçadas
Iniciam a jornada
Procuram caminhos
Uma nova estrada

Fugindo da guerra

Sem sul
Nem norte
Vagam sem rumo
Entregues a sorte

Desafiam o oceano
Temendo a tirania
São devorados pelo mar
Pelas ondas bravias

Um anjo na praia
É encontrado sem vida
Retrato de uma gente
Mortalmente ferida

A esperança é morta
Por uma fria omissão
Filhos da dor
Filhos da ilusão.

ROBINSON SILVA ALVES



Diário da Quarentena 
381º dia

1º de abril de 2021

Reinaldo Fernandes 



O dia mais feliz de minha vida! Desde que começou essa pandemia do demônio! 
São onze horas e quarenta minutos da noite e daqui a pouco vou pra cama feliz!
Hoje foi o dia de nossa vacinação! Sabe o que é esperar por algo durante mais 
de um ano, ver as trapalhadas e atitudes genocidas do Presidente, ver seus 
amigos morrendo e os outros amigos chorando suas mortes sem, pelo menos, 
poder fazer o velório e receber o abraço da gente, ver uma enfermeira chorando 
ao perder uma vida? Ver, no dia anterior,  o noticiário dizer que chegamos a 
121.339 mortos; ver que o País só vacinou 8,3% da população e, no dia de 
hoje, poder ser vacinado com sua família?
Se você também já foi vacinado, entende o que estou falando. Entende essa 
sensação única de felicidade.  
Nos levantamos cedo. Parecia até aqueles dias em que a gente sai para fazer 
o passeio das férias (no nosso caso, quase sempre indo para alguma praia do 
Nordeste), sabe? Tive certeza disso quando minha esposa pediu minha opinião 
sobre qual roupa usar:
____ Você acha que esta está boa?
Caí na risada! Ou “rachei!”, como diria Flávio Bolsonaro. Ela me mostrava 
um vestidinho azul, maravilhoso, desses que as mulheres vestem (a frase ficou 
um pouco machista, ou preconceituosa, né? “As mulheres” é muita gente)... 
Desses de ocasiões especiais, inauguração de exposição de artes, entrega de 
premiações, formatura de faculdade, essas coisas. 
O vestido me provocava com seu decote, insinuando os pontiagudos seios de 
minha amada. E as costas nuas.
___ Acho que está um pouco demais, não? – disse-lhe beijando-lhe levemente 
os lábios de batom vermelho. 
___ Mas e você? – questionou-me. Precisa colocar sapatos, e até camisa e 
calça social? Você nem usa essas coisas!
É... acho que eu também tinha exagerado um pouco.
Enquanto, como no samba de Noel, discutíamos “com que roupa”, nosso 
filho Gabriel batia bola lá fora e pouco adiantara o banho e cabelos lavados e 
escovados. “Ô, meu filho, vai ficar todo suado!”, gritou a mãe! 
Pontualmente às 7H45, saímos de casa: a vacinação tinha início marcada para 
as oito, no posto de saúde que atendia ao nosso bairro, bastante populoso.
Entramos na fila, eu segurando, de um lado, a mão de minha esposa; da outra, 
a de meu filho. Quando chega nossa vez, não acreditei no que vi. Parecia 
mentira! 



Minha esposa é dessas pessoas que vivem nos surpreendendo. É o que chamamos 
de “louquinha”, apronta cada uma que, contando, ninguém acredita. Como no 
dia de nosso casamento, em que me apareceu de biquini, cadeira de praia e um 
guarda-sol todo colorido, tendo substituído as daminhas de honra por garçons 
bombados servindo cerveja e caipivodka durante o casamento: os convidados 
não sabiam se davam gargalhadas ou se prestavam atenção na cerimônia. Ou 
se ficavam de olho na bunda e nas pernas de minha mulher, no caso do meus 
– e dela – amigos homens. 
Aí, o tempo passa, as pessoas amadurecem, passam dos quarenta e a gente 
pensa que elas criaram juízo. Qual o quê! 
A enfermeira deu aquele sorrisão largo enquanto pegava a primeira vacina (no 
nosso caso, única dose da Butanvac, orgulho nacional!). Foi nesse momento 
que Joana, minha companheira, deu um passo à frente:
___ Um minuto, um minuto! 
Tirou da bolsa um tapete vermelho (achei aquela bolsa muito grande quando 
a vi pegando-a no nosso quarto, mas não questionara), de uns 10 metros – 
lembrança de nosso casamento -, foi arredando as pessoas que estavam na 
fila atrás de gente, esticou-o. Ato contínuo, arrastou a mim e nosso filho até o 
início do tapete e parou, agora, ela no centro, segurando nossas mãos, eu de 
um lado e Biel, nosso garoto, do outro. 
Joana meneou a cabeça. Do nada, ouviu-se um primeiro acorde. Dá pra 
imaginar o que ela fez?
Joana tinha contratado uma bandinha para tocar enquanto caminhávamos 
para a vacinação. Dei um sorrisinho meio que amarelo, Biel enfiou seu boné 
cabeça adentro (pensei que o boné fosse cobrir até seus pés!) e fomos, nós 
dois, arrastados por ela até a enfermeira, ao som de Bolero de Ravel (dá pra 
acreditar?!).
O que aconteceu em seguida foi, digamos, inusitado: cada um de nós foi 
vacinado sendo fotografo por outro, sob as ordens de Joana; depois a selfie 
da família inteira, o povo batendo palmas e dando risadas e um gaiato que foi 
pedir autógrafo à minha esposa, sendo seguido por praticamente todos que 
estavam ali, incluindo a enfermeira!    
Ao chegar no carro, fomos nós a dar gargalhadas. Pensei que Biel fosse passar 
mal de tanto que ria, sem conseguir acabar nenhuma frase que tentava proferir. 
Isso tudo se passou naquela manhã. Porém, ainda tenho dúvidas se foi a melhor 
notícia do dia. Explico.



Exatamente às dezenove horas e quarenta e dois minutos, entrou no ar um 
Plantão Urgente do Jornal Nacional, da Globo de Televisão. Numa sessão 
conjunta, Câmara dos Deputados e Senado tinham acabado de aprovar um 
dos 1032 pedidos de abertura de processo de impeachment do Presidente 
Jair Bolsonaro. 
“Chegamos ao limite! Chega de mortes! Cento e vinte e um mil mortos foi a 
gota d’água! Chega de genocídio do povo brasileiro A aprovação do pedido 
de impeachment  é resposta ao que a sociedade esperava diante dos desafios 
impostos pela pandemia. O que estamos fazendo hoje, neste dia histórico, 
é a expressão pura daquilo que a sociedade brasileira espera dos homens 
públicos, impõe o dever cívico de unidade dos homens e mulheres de bem 
deste país. Essa união significa um pacto nacional, liderado por aqueles que 
a sociedade espera que lidere, que é o Congresso Nacional”, declarou o 
presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na dicção impecável, entonações 
variadas, diferentes timbres e ritmos, a voz como uma eficiente ferramenta 
a serviço da emoção, o timbre grave privilegiado, um registro de baixo-
barítono e isenção sempre bem colocadas de William Bonner. 
Boa noite! 

https://www.facebook.com/reinaldo.13.fernandes/

Reinaldo Fernandes, pai de uma filha e um 
filho, é professor de rede
pública, editor do Jornal de fato, autor dos 
livros “Trilhas”, “Sob Suspeita”
e prepara o “Minha Vida é Reticências”. 
Acredita nas pessoas, nas
montanhas, no mar e em lua cheia. Gosta de 
ler, escrever, fotografar, bater
papo, colher salsinha, amora e milho verde em 
seu quintal.
Já plantou uma árvore.

https://www.facebook.com/reinaldo.13.fernandes/


A BONECA E O JORNALEIRO
Julia Mascaro Alvim

Silêncio... “no ar”! Um ser, que suspeita. A despeito do sangue. Guardado, o 
enredo. Súbito, subterrâneo. Pedras emparedadas, galerias descidas; em sua 
lembrança de dar gravidade aos recônditos pontos de vista. Sufrágios cardeais. 
Atracado a sua vítima, em vestes sangradas, mais roto vestido, arrastado, 
estratificado... Temida atitude, coral de fiéis que corre e decorre o submundo 
metrô. Monumento passageiro. E vai distante o passante, rebolando e assistido 
num andar bem passeado com seu par de tênis que acende e apaga.O metrô 
desconcertante. Praia humana de refluxos dos tênis que acendem, apagam...

          Suas antenas que conversam. Escuro túnel, travesti. “Por que suas mãos 
são sanguíneas?” É gentil, de fé no entanto dos entãos que convidam ao olhar. 
Mãos felinas e assistidas convidadas a jantar.

          Subindo uma escada estacada e muito estreita amoldando à espreita rela 
as linhas da linda mão. Nesse encontro cogitado, vigoroso, lambuzado junto 
ao gozo. Pista feita de beldade, destinada e trilhada. Riso escrito na passagem, 
caverna antenada. Os embaixos dos despachos já cruzados e juntados. Todas 
as linhas acendidas e apagadas. O túnel fruto dessa trama, a transa imã desse 
fluxo. Numa nave de dormir, sua banca de jornadas. Revistada em toda a parte, 
conectada a seu chip de gravar. A crônica do sonho recortado que o suspeito 
namorado, atracado com a boneca em seu ato, fica escrito no diacho por namorar 
o suspeitoso.

          O recanto de dormir, sua banca decorada. Seresta na noitada, ponte-
pênsil de amar. Armada bem em cima de uma vala, ponteada em seu lugar. Uma 
escada subterrânea. Rumo pardo e suspeito no olhar. Ser um ser subjugado pelo 
falso sangue de amar.

          A boneca, vida rubra, relembrada, mais cheia do acariciar. Bel velocidade, 
vitimada em justo véu, vermelho e tal. Vestido de ouro e rosa, interpretando 
uma lânguida voz espacial. Vassoura pendurada, dum jornaleiro aliançado. 
Gira a saia a bruxa louca, daqueles passos despachos; acendidos, apagados. 
Amanheceu folheando entregas, pura sorte como age, preconcebendo os azares 
corrompidos do metal. Nos jornais, folhetins do dia, sanguinários fatos qual o 
verbo “jorrar”. Dança de humanizar o daqui a pouco a corte a entregar. Política 
do caso, amor mais cinematográfico espreitado num encontro entre a boneca e 
o seu lindo jornaleiro…



DULCE, AQUELA...

Vivo enrolada num cesto a sondar
Aspergindo veneno enquanto mordo
Sou uma serpente sem complementos

Igual à vegetação.
A vida barroca é minha indumentária

Sibilo e danço o deserto sonoro
Visito duas aranhas vermelhas

Há uma rama folhagem vermelha
Medo? De viagem...
Azul... É a escrita...

Faço um balaio de penas
Quero ouvir o som da trompa... Da tuba...

Rastejando alcanço seus olhos a lhe dizer...
Já deixei a pele de serpente...

A transformação exige algo a mais de mim...
Vivo em flashbacks... Igual à memória de uma vida inconsciente...

Devaneio em bistrôs, e boates 
Há esfarelar o tempo...

A aura repete as palavras reconhecendo revelações...
Apaixono-me perdidamente... Não existe refúgio...

Leio amores incestuosos
Liquefeita, maldita

Salvarei vidas... Não abandonarei a paz...
Páginas arrancadas não impedem meu sucesso...

A ação persiste, há cortes pertinentes
A fotografia emoldura a dimensão...

Organizamos uma festa...
Vocês são os convidados

Arrastamos um tesouro até o palco
Espalhamos pedras preciosas pelo ambiente...

Discorremos desejando vocês...
Abro o vidro de perfume cigano para batizá-los

Boa festa
Desfrutem a alegria

Podem entrar...
Julia Mascaro Alvim



Julia Mascaro Alvim 

       Foi aluna da Escola de Aplicação da 
F.E.U.S.P., onde adquiriu gosto por literatura e 
ingressou no teatro.
       Atuou profissionalmente como atriz e cantora 
na cidade e também se desenvolveu em música. 
O contato com a música a fez ingressar em sua 
criação literária através das composições criadas. 
Lançou seu primeiro livro de poesias, “A Voz do 
pensamento”, e logo começou a escrever contos 
e romances. Publicou o romance “Vento das 
Pedras”, a história “Cecília Que Sabia Voar”, 
a comédia “As Dramas” e novelas contidas em 
“Quase num Domingo”. Já publicou em várias 
revistas digitais, blogs literários, antologias e já 
ganhou prêmio literário de poesia.



Às vezes tudo o que eu queria era dormir.

Dormir, sabe? 
Como quando somos crianças 
os olhos estão pesados 
mas mesmo assim estão vidrados 
no filme que está a passar 

Às vezes eu só queria dormir 
deitar no leito coberto 
na posição de “feto” 
e, enfim, descansar

Era mais fácil quando era assim 
eu nem dava conta que ‘eu’ era ‘mim’ 
e nem que tinha que me preocupar. 

Seria tão mais fácil 
se tudo voltasse no tempo
pra aquela cena que tudo era lento 
e tudo o que eu fazia, era descansar

deitar no sofá quando nem é noite 
e só me tocar 10 pra meia-noite 
que os olhos tão pesados e....
.....ahhhh! 
acho que não vou aguentar

Bom dia! 
É hora de acordar

Gabriela Rssantos



                                                       Estamos vivos
Estamos vivos! Se esse motivo não é suficiente para ficarmos felizes, não sei mais o que dizer.
Sobrevivemos apenas? Talvez! Mesmo assim... Vivos.
A fila é grande, esperar em pé machuca a sola do que nos mantém nessa posição. Eu penso as vezes 
ser desnecessário estar aqui. Não sei se há uma razão. 
O tempo passa rápido, não temos tempo ´para pensar em detalhes minuciosos. É hora de levantar 
a face, apontar os olhos para um alvo pré-determinado e agir. Ou reagir. Penso que as lamentações 
servem apenas como ancoras que nos prendem em lugares onde as amarras estão frouxas, mas que 
não fazemos movimento algum para sair dali. Apenas gritar e colocar a culpa no primeiro pedestre 
que atravessa fora da faixa de segurança não evitará o acidente. 
Nossas convicções precisam mudar. Enquanto reclamamos, alguém está herdando nossa vaga, que 
só foi perdida pela nossa incompetência. Não! Definitivamente não é culpa do outro, é nossa. 
Qual a nossa participação na responsabilidade de chegar até aqui nos moldes em que o mundo 
está? Religião, política... Dinheiro?
Desde que o mundo é mundo, a reclamação e o descontentamento se sobressaem sobre o sorriso. 
Claro que a evolução, principalmente tecnológica desestimulou os jovens a ter livres pensamentos. 
Ora! Qual a necessidade de ler o livro todo se é só pesquisar o capítulo na internet?
As simples, porém, especiais conversas entre pais e filhos na mesa de refeições não existem mais. 
Somos a geração “pescoço quebrado”. O aparelho que está nas palmas das mãos é o pior vírus já 
implantado em quem não tem vacina. 
Depressão infantil. Quem causa?
Quantas crianças precisarão tirar suas vidas, (e isso eu digo literalmente), para que os pais entendam 
que a tecnologia é para compor e não para substituir o amor? Ela aproxima os que estão longe e 
afasta os que estão perto. 
Os jovens estarão preparados para os “Nãos” da vida, ou entrarão em desespero cada vez que seu 
currículo insuficiente não for aceito. 
Temos que pensar no futuro. Veja só! Passou. Quem já viveu muito sabe que é assim, É quem 
ainda está começando diz que é bobagem dos “velhos”. Quando for “velho” lembrará de tudo e 
irá tentar repassar suas experiências. Veja só! Um Dejavu. A mesma resposta será ouvida. Que 
bobagem, que papinho Demodé.  
Mas quem afinal, somos nessa fila?
Somos quem decidirmos ser. Vários tentarão traçar nossas rotas, no entanto, seguiremos se isso 
for de nosso agrado. Se apenas acompanhar achando ser o único caminho, pode até demorar, 
mas irá voltar com o arrependimento embalado em um papel de presente com uma fita vermelha. 
Pode escolher entre manter fechado e seguir um novo rumo, ou pode abrir a embalagem e ficar 
remoendo a “triste história de perdedor”.
A busca pelo sucesso trás consigo a coragem de encarar o perigo quando se está com medo (Juntei  
com  a frase da obra Mágico de Oz).
Quantas filas nosso país, avós, bisavós e todos os demais que nos antecederam tiveram que entrar? 
Eram maiores, mais desgastantes e sofridas. Mais questionadas.
A procura de uma justificativa para o insucesso particular empobrece. Não apenas o bolso, mas a 
alma.
Nunca encontraremos resposta digna que explique a fome em alguns lugares e a extrema fartura 
em outros. O certo é que há grandes diferenças. 
A Fila é longa, mas se não acreditarmos que chegará a nossa vez, podemos ganhar umas moedas 
por nosso lugar, que antes privilegiado e próximo a ser chamado , voltará a ser o último.

Cristian Canto



Vidas Podadas

Vidas podadas,
Sem sentido,
De manhã um até mais,
Depois as lágrimas dos pais.
Um beijo de filho carinhoso,
Na mira das mãos de  um criminoso
Ceifa sem nenhuma razão,
Ódio de si e do mundo.
É o silêncio da revolta:
Não partilhada,
Não percebida,
Que  não foi podada.
Podaram então a vida de inocentes,
Sem nenhuma razão aparente.
A taça estava cheia,
Taça do ódio e do rancor,
Fez verter sobre famílias,
Provocando o terror.
Difíceis são as palavras,
Para os corações consolar,
Mas  fica a mensagem de esperança,
De a sociedade se preparar,
Para que nada semelhante ocorra,
Nem em nossas terras,
Nem em qualquer outro lugar,
Pois, lidar com tanta dor,
Só o tempo para cicatrizar,
Mas as lágrimas são tantas,
Que no momento nada adianta,
Só Deus a nos consolar.

Eleva-me ao andar da esperança.

Deparo-me com os elevadores,
Antes inacessíveis.
Havia em mim um sentimento de saudades 
daqueles botões,
Lugar proibido que agora se abre , trazendo 
alegria ao meu coração.
Tempo distante, tantos e tantos meses.
Nas mesas  marcas da ausência,
Que agora receberão novamente a atenção.
Planilhas e contratos em gavetas 
arrumados,
Por mãos manipuladas,
Mas que não os terão mais.
O tempo está ali, em objetos e fotos,
Calendário desmarcado, sem compromissos 
assinalados,
Como se não tivessem passado,
Como se aquele ambiente tenha se 
ausentado,
Mas retornara  - quisera tudo voltasse 
atrás-.
Tantas mudanças, mas novamente há 
esperança  entre nós,
Mesmo que as contas não batam,
Queremos que a vida retome o seu vigor,
Sob cada pedra colocada,
Haverá sempre um novo amanhecer,
Esperança de uma sociedade assolada,
Ainda tomada pela dor.

Sergio Ricardo Carvalho
POESIA SOCIAL



Rio de alegria.

As águas não se negam a ninguém: 
Pobres, ricos, crianças, jovens, todos 
são bem vindos.
Estes lançam-se às águas, e ela retribui 
com alegria, massagem e frescor.
Assim são muitas pessoas,
Calmas como a maresia,
Desfaz os rostos tristes,
Refresca os pés do trabalhador,
Dá saúde ao atleta que testa suas 
forças,
E de seu trabalho é motor.

A voz suave que faz ninar 
calmamente,
Assim como a  maresia que tira o 
cansaço da alma.
Os rios que dão a todos esperança,
Assim como um sorriso que 
recebemos com alegria,
Distribuem vida , assim como a 
mulher,
Que dá a luz a todas as gerações,
E ainda alimentação, água, saúde.
Tudo vem do coração daquela  que 
ama  sem distinção,
Amar a todos que se acheguem,
É o dom a esta reservado.
É ainda sentinela, sem ser percebida,
Cuida de todos para garantir a vida.
Nas sombras  de uma árvore a 
encontramos,
Junta-se à natureza que  a recebe com 
amor.
Seguros brincam nas águas  sob o sol 
que os aquece,
Em meio à paisagem é beleza e 
segurança,
Sorrateira cuida e gera vida,
Invisível às vezes,
Mas, por Deus sempre percebida.

Panos e tralhas
 

Panos caídos ao chão,
Netas brincando, risadas tão boas de ouvir.
“São cinco, mas parecem muitas mais”,
Bonecas de panos,tralhas jogadas, bagunça!
Tão bom de ver.
Suor, de tantas brincadeiras,cheirinho de 
alegria.
Tão bom de apreciar.
Um abraço, uma obrigada vovó, Um beijo na 
face,
Brigar pelo colo, tão bom de sentir.
Bonecas de pano, costuras bem feitas,
Olhares tão meigos, Tão bom partilhar.
Sorriso de zíper, olhar de botão, cabelos de 
lã,
Roupinha retalho, cores tão viva, tão bom 
relembrar.
Mãe a brincar, saudades e emoção.
Como é bom sentir feliz o meu coração.
Ao olhar para elas, me vejo também,
Jogadas ao chão, um abraço gostoso,
O sono que chega,silêncio, estrelas, grilos a 
cantar.
Encanto, tudo me encanta.
Descanso nelas o meu olhar.



Deixe-me ficar.

Feridas expostas,
Sob mãos que as manipulam,
E o coração que se abre ao querer viver,
Mas, a dor me faz querer  descansar,
Descansar do tempo que já se foi,
Da febre que me faz lembrar o ardor da paixão,
Breve deixarei de olhar para ti, meu amor,
Sucumbirei diante da dor, mas queria permanecer ,
Ah, se dependesse de mim somente,
Jamais a deixaria,
Lançaria ao longe a dor que me aprisiona.
No entanto o meu corpo perece,
A cada manhã vejo a vida fugir de mim,
Mesmo segurando suas mãos  vejo-me partir para o infinito,
Dói desde já a sua ausência,
Mas, o meu sofrer é não tê-la amado mais,
Minhas dores são do amor que não demonstrei,
Meu  último suspiro será a palavra perdão,
Quando poderia ser o quanto amo a ti, 
Deixe-me ficar em seu coração.

Certezas

Cheguei numa manhã.
Sol, calor, gente, muita gente!
Assustado? Não!
Ansioso? Preocupado? Triste?
Deveria estar ali?
Sim!
Sim e não!
E o mundo, culpado?
Tenho o direito de culpá-lo?
Sou o que sou.
Fruto da sociedade?
Construi meu mundo! Vivo o meu mundo, eu o criei, o desejei!
Aqui estou.
Poderia ser diferente?
Sim!
Cada passo que dei, todos eles 
Ensaiados em minha mente .
De repente, eis-me aqui.
Frustrado?
Não. O que plantei, colho.
O que busquei certamente não foi isso.
Mostro a minha experiência,
Para que a sua seja feita de escolhas.
Mas, há escolhas ?
Sim. Certamente que há.



És a força que me faz lutar, perdoa-me!

Próximo!
Sou eu!
Pai de família,
Cinco filhos lindos.
Casa na praia, no campo. Feliz?
             Entre e fique a vontade.
Entrei.
Me despi de tudo aquilo:
Filhos, casas, esposa, a razão.
Agora sou eu!?
Deite-se.
Cama de prazer- cama de hospital-cama de pregos
Ah, minha doce esposa...
Mas agora sou eu, preciso de um momento só meu.
Quero cuidar de mim.
Começam as carícias,
Lembro-me 
 de minha vida.
Agora, cuido de mim. Penso: 
Só desta vez!
Preciso ser livre , deixar acontecer, 
Quero ser eu mesmo, ter o meu dia,
Prazer só meu.
Desisto!? Me cuido? Vale a pena?
Volto prá casa.
Os olhos são azuis,
O sorriso permanece.
Onde estava?
A procura de mim.
Preciso me encontrar.
Meus filhos brincam,
Eu brinco com a vida.
Desistir de viver?
Deixar-se levar,
Vale a pena?
A mulher prepara o café
E me diz palavras doces.
Resmungo.
Vou acabar encontrando
O que estou procurando 
Um leito, uma inimiga,
A decadência de tudo que sou.
Alcanço-a, recebo teus carinhos.
Preciso aprender a amá-la
Amando  a mim mesmo.
Em teus braços me sinto seguro
Não me deixes ir de novo.

Descanse, vou partir.

As chagas invadem meu corpo,
O desespero de partir,
Trás em minhas lembranças o nada que fui,
Afloram desejos de querer ser mais para ti,
Mas, eu desfaleço nos braços da noite,
Sob o açoite do querer que se desfaz,
A vida que me deixa, talvez eu nunca a tenha 
querido viver,
Agora que a procuro, ela foge de mim.
Sem força nas pernas para poder buscá-la,
E também nos braços para abraçá-la,
Fugi do viver, agora vivo a própria morte,
Quisera conseguir enfrentá-la,
Com a força do não querer sucumbir,
Mas o não querer viver  não permite que eu 
permaneça,
Tomou conta de mim.
As dores me invadem,
Junta-se à dor do amor que neguei,
Mas, o desespero da morte me faz querer te olhar,
Em um último momento,
Pedir que não haja lamento,
Sei agora que preciso ir,
Para você descansar.

Sérgio Ricardo de Carvalho



O CONFLITO DAS VOZES INTERIORES 
Certo dia, na mais alta torre de um vasto reinado, 
Estavam as diversas vozes presentes, em união, 
Buscando solucionar uma determinada questão. 
Nos próximos versos, segue o diálogo ali travado: 
 
“- Sobre esse assunto, infelizmente eu nada sei.” 
Lamenta profundamente, a voz da Ignorância. 
“- Mas sobre este outro, eu compreendo bem a lei.” 
Orgulha-se a voz do Conhecimento, em alternância. 
 
“- De nada adianta, se não usar isso para o bem.” 
Faz uma observação, a voz da Inteligência. 
“- Use em prol de todos, ao invés de só ao que lhe convém.” 
Explana a voz da Bondade, com veemência. 
 
“- Que nada! Use apenas para si, debalde!” 
Retruca a voz do Egoísmo, em tom de banalidade. 
“- Oh, mas será que o que dizes é mesmo certo?” 
Questiona-o a voz da Ingenuidade. 
 
“- Não diga! Percebestes isso?... (seguido por risos de doer!) 
Zomba desmedidamente a voz da Ironia. 
“- Com tanta falação, não sei como proceder. Gritarei até desfalecer! 
Exclama a voz da Loucura, já fora da própria sintonia. 
 
“- Não consigo mais me controlar!” 
Esbraveja a voz da Histeria. 
“- Quietas!!! Que todas vocês venham agora a se calar!” 
Determina a voz do Silêncio, agindo com soberania. 
 
E somente aí, que a última voz de todas pode se manifestar, 
A da Sabedoria, que após muito refletir sobre a solução, 
Levanta-se resoluta e dirigindo-se as vozes, no cerne da razão, 
Elevada, digna e serena, ela dita qual a decisão certa a tomar. 

Aline Bischoff



Lucinda Cunha

professora
residente em Guimarães, Portugal

Sento-me num rochedo
E observo a linha do horizonte.
Avisto o mar que se  exibe,
Exuberante, defronte.
As gaivotas, sem medo,
Aproximam-se num voo infantil
E pousam, em bandos,
Quando os pescadores chegam
De mais uma noite de pescaria.
Numa alegria juvenil,
Em imensa gritaria,
Disputam o alimento,
O pão nosso de cada dia,
Sem pensar no passado ou no futuro.
E quando estão saciadas
Aproveitam o impulso do vento
E voam para longe.
Algumas pousam num muro,
Outras nos telhados
Ou nos postes de iluminação
Transformados em postos de vigia
E dali avistam o mundo
Que aos seus pés de revela
Em singela harmonia.

Gaivotas



Tá osso ir ao supermercado,
os preços dispararam.

Isso é fato!
Uma sacolinha e lá vai o preço alto.

Aumento das exportações,
e nada de promoções.

O governo pensa ser justo, 
mas cada dia é um novo reajuste.

Prejudicando a maioria da população.
Desprezando o meio ambiente,

causando mal ao corpo e também a mente.
mas na verdade, só faz a chuva ir embora,

e o (Provérbios 29: 2) se cumprindo.
Muitos falam da Venezuela,
mas se esquecem da favela.

Milhões passando fome,
e centenas na fila do osso…

Tá osso!

Wilson Inacio

Falam da Venezuela e 
esquecem da favela!

Marcos Pontal



A brasa

Quando ela de vermelho se vestiu, 
logo se disse estar vestida para 
matar no sentido deslumbrante 
para arrasar onde quer que 
fosse. E em ocasiões outras, com 
vestuários cativantes, só a dita 
alcunha «A brasa» a enaltacia 
perante marotos olhares e sempre
bem atentos aos seus vistosos 
curvilíneos pormenores. 
Despercebida ela nunca passava
devido à imponência do seu 
visual acrescentado pelos 
restantes atributos que formavam 
nos demais certas impressões 
respeitosamente acaloradas, 
pelo menos nos primeiros
instantes porque mais para a 
frente, o efeito já seria abrasivo 
o suficiente para um encontro 
com outro nível, mais fogoso e 
completamente metaforizado na 
brasa do seu nome.
Luís Amorim - Portugal



TRAJETÓRIA EXEMPLAR
Evandro Valentim de Melo / Brasília / DF

Raras são as noites em que, ao se deitar em sua enorme cama, Daniel não se recorda da 
estrada percorrida até os dias atuais. Dele emana gratidão por todos os poros do corpo 
pelo que possui: “um homem é valorizado, respeitado pelo que tem” – diz ele pra si 
mesmo, enquanto revê as dificuldades experienciadas pela família que, sem perspectivas 
na terra natal, emigrou Brasil acima, até chegar à Bahia e se submeter à condição de mão 
de obra barata na colheita de cacau de um daqueles coronéis sem patente.
Ainda menino, juntou-se ao pai, a elevar a estatística dos mal remunerados na colheita do 
fruto que enricava os proprietários daquelas terras. Sua estatura avantajada o distinguia 
dos demais trabalhadores da fazenda, pois, em pouco tempo o “varapau” atingiu um 
metro e noventa e oito de altura.
Houvesse estudado, mas tal privilégio não fez parte de seu enredo na infância e 
adolescência, poderia imaginar ser mais um dos filhos de Zeus com uma mulher mortal, 
a exemplo de Hércules. Seria uma possível explicação para seus quase dois metros de 
altura, já que boa nutrição se mostrava tão distante quanto Ilhéus de Atenas.
Quando muito, em seu prato de alumínio amassado, figuravam farinha de mandioca 
acompanhada da própria mandioca cozida, alguma fruta raquítica e, raríssimas vezes, 
carne de caça: teiús e avoantes, por exemplo. Contudo, enxergava a situação sob o prisma 
positivo. Pensava ele: “eu jamais saborearia o fruto do mandacaru se não tivesse vindo 
para cá”.
O tempo passou e as condições de penúria da família de Daniel tornaram-se ainda mais 
críticas com a chegada da vassoura-de-bruxa, praga que atingiu os pés de cacau e varreu 
para a pobreza extrema os já desfavorecidos trabalhadores da lavoura cacaueira, assim 
como vários dos coronéis, outrora, ostentadores de riquezas.
Já com idade avançada e debilitados pelas precaríssimas condições de vida, pai e mãe de 
Daniel sucumbiram; não suportaram tanta adversidade. Repentinamente, aos vinte e um 
anos, Daniel se viu órfão.
Os trezentos quilômetros até Salvador foram percorridos vagarosamente por ele. O 
então jovem rapaz oferecia serviço braçal em troca de comida. Nem sempre encontrava 
alguém disposto a proceder à troca. Quantas noites aquele jovem magrelo e comprido 
dormiu ao relento, faminto, a se aquecer com o manto da esperança de dias melhores...
Na sequência dessas lembranças, Daniel sente imensa satisfação pelas condições de sua 
vida hodierna. Ajeita o macio travesseiro de plumas de ganso e programa o despertador 
para as seis horas da manhã do dia seguinte.
O farto desjejum sempre o deixa de bom humor, pois ele o confronta com as inúmeras 
vezes em que despertou com o corpo doído, enfeitado de picadas de pernilongos e, ao 
lado, sua fiel companheira, a fome, tendo, ao fundo, os sons emanados do estômago 
semelhantes à bateria de um bloco carnavalesco.
Por tudo o que enfrentou até atingir a atual posição social, novo rico, emergente ou 
outros adjetivos atribuídos aos que eram pobres e se tornaram detentores de grandes 
fortunas, Daniel, não só jamais desperdiça alimentos, como também não consegue se 



calar diante de eventuais convidados que lhe acompanham nas refeições, quando esses 
deixam sobras no prato.
Quem o acompanha, aprendeu a se servir em pequenas quantidades, a fim de não o 
desagradar. Ninguém deseja figurar na lista de desaprovação de um homem tão poderoso 
e influente.
Seja por admiração, temor ou interesse, Daniel recebe inúmeros convites de pessoas que 
querem agradá-lo na dimensão degustativa, que lhe é tão cara, dada sua história de vida. 
Quando em almoços ou jantares, conseguem dele aprovação pelas iguarias servidas, 
não cabem em si de satisfação. Os ofertantes do almoço ou jantar, ficam a observá-lo 
em suspense. Caso ele repita o prato, os rostos se descontraem, o alívio preenche a 
atmosfera, pela certeza de que o evento será um sucesso.
Vez em quando, periódicos convidam Daniel para compor matéria, seja sobre 
empreendedorismo, contexto político ou, a preferida dele, alta gastronomia. Certa vez, 
em entrevista para uma revista semanal, a jornalista abordou a vida pregressa de Daniel. 
Ao relatar o sofrimento da infância e adolescência, invariavelmente, ele se emociona. 
Na sequência da matéria em construção, foi perguntado sobre eventuais ações para que 
outras pessoas, famílias não padecessem da sofrida caminhada, a via sacra que flagela 
tantos habitantes, seja do Brasil ou mundo afora.
- Orgulho-me de minha trajetória. Superei as agruras de minha via crucis sem ajuda de 
quem quer que fosse. Tenho convicção de que esses programas sociais, bolsa isso, bolsa 
aquilo só enfraquecem as pessoas, que tendem a se acomodar. Por outro lado, dada a 
fome por mim sentida, companheira por muitos quilômetros de minha trilha pessoal, 
adquiri repulsa por desperdício de comida. Na minha presença, ninguém comete esse 
pecado. Minha mãe sempre dizia “o melhor tempero é a fome”. Ela estava certíssima. 
Jamais esqueci essa assertiva; por outro lado, o genial Millôr Fernandes nos deixou, 
entre suas muitas contribuições: “Gastronomia é comer olhando para o céu”. Misturo 
essas duas frases e sigo adiante.
A jornalista empreendeu hercúleo esforço a fim de dissimular a decepção pela resposta 
ouvida, dada a imensa fortuna do entrevistado e as possibilidades daí decorrentes. Ela 
pensava “quanta coisa esse homenzarrão rico e poderoso poderia fazer para melhorar as 
condições de penúria existentes... Mas não ousa externar o que pensou. Ela o agradeceu, 
felicitou-o pelas conquistas e desejou saúde e sucesso, nessa ordem.
Daniel também agradeceu o espaço oportunizado pela revista:
- Espero que meu humilde exemplo inspire leitores aqui, ali e alhures.
Daniel se sentou no banco traseiro de seu belo carro e pediu ao motorista para se dirigir 
ao recém-inaugurado restaurante, de um promissor chefe de cozinha premiado em um 
desses concursos de alta gastronomia.
Chronos, senhor do tempo, continuou sua incansável labuta de girar a manivela que faz 
o dia sequenciar à noite num eterno replicar. A vida seguiu.



POR ESSAS PAREDES
 

Encontrei eco na poesia das minhas paredes

Repintadas... velhas... testemunhas...

Ansiosas pela próxima aventura

Felizes por serem presenteadas com versos

Onde moram os sentimentos

Nas rimas provocantes

Que se refugiam nas sombras do passado em quadros

Que já não estão mais ali...

Amizade inseparável que não se opõe à escuta

Que não desbrava sobre as minhas falas engasgadas

E nem faz objeções às utopias...

De tudo um pouco

Do todo à loucura

Da loucura ao prazer...

Suporte aos meus sonhos

Que ultrapassam o teto protetor

E ganham o universo

Através das viagens inventadas nos sonos breves...

Leves...

Por vezes, respingados

E, harmoniosamente, incutidos numa certa criancice gostosa

Do coração em festa

E nas brechas das complicações provisórias da vida.

Karine Dias Oliveira
Nova Friburgo/ Rio de Janeiro



Distempo  
O mundo que aspira a ser Mundo
desemboca nos pântanos onde as desvirtudes se tornam equidades.
Os cidadãos inverossímeis, em sua marcha extemporânea,
constroem epifanias e empunham pós-verdades.

O mundo que respira novos Ares
inala a fumaça que vem da floresta
e que escurece o céu da cidade.
Os cidadãos extemporâneos, em sua marcha inverossímil,
passeiam entre as cinzas dos biomas
e o anoitecer da Alteridade.

O mundo ao contrário:
Urbe dos reis desnudos, dos falsos-ricos,
peças de uma engrenagem falida,
que cheira a sobras históricas 
e fartura de carne podre;
Orbe de biltres de fato‚
de viltres com efeito‚ sem rodeios – 
vilania desmascarada‚ desmaquiada‚ desmaniqueada – 
vileza do espírito‚
fenomenologia do retrocesso;
Órbita de abutres hipo-históricos, hiper-histéricos
grasnando a anticiência.

O mundo ao contrário:
reverso contundente da Razão, elogio permanente à loucura.
I-mundo crescente, crescendo, irrompendo do útero da ignofilia;
caverna transparente, transpossível, transpulsando o escárnio à Filosofia.
Antimundo no qual os Hades emergem dos rios imutáveis,
rodeados por suas matilhas de cães-cérberos,
que ladram uma pseudorreligiosidade
e salivam um pragmatismo desumano.
Desmundo no qual os mitos imergem nas fontes do mal,
de um mal que assola o Macrocosmo atual – 
o orgulho de ser ignorante,
de ser arrogante,
de não ser gente.

Saul Cabral Gomes Júnior



Saul Cabral Gomes Júnior

A janela da minha vizinha e o portal desfalecente do século XXI

Estou determinado a me tornar um autêntico homem do século XXI. Sei que, 
para isso, é necessário desenvolver três capacidades fundamentais: fazer-se hábil 
no manuseio dos aparelhos digitais; imbuir-se da noção de “sustentabilidade”; e 
munir-se do máximo de informações que viabilizem a ação em sociedade. Há, no 
entanto, um fator que está me impedindo de desenvolver a terceira capacidade 
citada: a janela da minha vizinha.    
Peço a um amigo que leciona Geopolítica algumas breves explicações sobre as 
eclosões neofascistas no mundo; assisto rapidamente às notícias televisivas acerca 
do retorno do Talibã ao poder no Afeganistão; leio superficialmente o que os jornais 
informam sobre os primeiros meses do governo de Joe Biden. Não tenho tempo a 
perder, pois, à casa da minha vizinha, acaba de chegar sua irmã, que é mãe solteira. 
Será que a pobre já encontrou um abençoado que lhe ajude a criar o filho de 4 anos?
Identifico as jazidas de Adam Smith, os clarões de Max Weber e a atemporalidade 
de Maquiavel, mas preciso saber, afinal de contas, o que acontece entre a minha 
vizinha e uma amiga lésbica, que ela recebe frequentemente. Será uma singela 
amizade ou um princípio de namoro? 
Vislumbro o elo perdido entre Karl Marx e Amartya Sen, mas preciso me informar 
do estado civil da prima trintona da minha vizinha. Será que a coitada, finalmente, 
conseguiu casar? 
Essas interrogações consomem o meu dia e protelam o meu ingresso no século da 
relevância informativa.
Não tem problema. O século XXI pode esperar. O que não pode esperar são os 
mistérios fascinantes que emanam, ininterruptamente, da casa da minha vizinha. 
Já sei manusear os aparelhos digitais e sou um cidadão plenamente disposto a 
utilizar os recursos naturais de modo sustentável. Mas, da janela da minha vizinha, 
eu não abro mão!   



Era apenas uma sala
Pequena três por dois
E eu, como uma sombra
Como em um sonho
Observo a arte que nela há

As paredes são telas
Grandes telas 
E nas telas, arte em movimento
Arte e sentimento

Poesia na letra
Música que acompanha a poesia
Dançarinos acompanham com seus corpos, a linda música com fortes letras poética

No piso da pequena sala
Ha um lindo tablado
Onde os dançarinos dançam
Bem ali no meio da sala
Onde observam também,
Seus corpos na tela grande
Da pequena sala três por dois

E eu ali, como uma sombra
Vejo aqueles músicos
Com seus instrumentos
Tocando aquela maravilhosa música
Que acompanham os cantores 
Que cantam aquela música com maravilhosa letra para que, os dançarinos continuem a dançar e observem os seus 
corpos naquela imagem da tela grande que acompanha toda a parede da pequena sala
.
E eu?!
Continuo a observar
Como em um sonho
Que olho para a minha sombra
Que se encanta com a arte que há
Na pequena sala três por dois

No teto da sala
Vejo que tem dois seres
Um, que escreve poesia e o outro a partitura...
Um escreve a poesia que envia em voz alta para o que escreve a partitura que
Repassa para os instrumentitas
Que toca para os cantores que cantam para os dançarinos que, dançam sem parar observando seus corpos e toda aquela 
maravilhosa imagem que são refletidas na grade tela que abraça aquela pequena sala três por dois

E eu ali, sem ser percebido
Como se fosse uma sombra
Capturo com a minha pequena câmera...
O poeta, o músico 
Os instrumentitas, dançarinos, tablado 
Capturo todo aquele poderoso movimento e transmito para a tela que há nas parede daquela pequena sala

Três por dois.

Poesia Wilson lirio
Nome: imagem de um sonho
17-09-2021
07:34 hrs



Quebrem as tabuletas
Virem as mesas
Derrubem as colunas

Mártires só vieram para morrer

Não excite a paz
Vergonha tenho do bom homem
Quem é o bom homem?
A guerra é que faz historia

Cheios de critérios
Vivenciando a morte comum
Do homem comum
Do mundo comum
Do alimento comum

Forte!
Quem são os fortes?
Quem lidera os líderes dessa falsa liberdade?

Então, que dominem as torres
Rachadas estão as  torres

O vento forte brinca livre sobre as frestas 
Enquanto as vidraças dos casarões estão todas quebradas e, 
os moradores confiam nas requintadas fechaduras com cha-
ves de um metal puro, acreditam que estam seguros.

Quem são os puros
Quem são os inocentes desmascarados por suas próprias 
mãos?

Agora...
Saiam todos lá para o quintal
Quintal com um maravilhoso pomar
Vento que corre pelo maravilhoso quintal

Pássaros que pulam de galho em galho e, bem alí na árvore 
da consciência, uma corda amarrada no mais forte dos ga-
lhos e no chão um banquinho de madeira 

A escolha é sua
Será que tens mesmo essa força toda?
Essa força pode também, ser a sua forca
Fim ou, começo.

Poesias : Wilson Lirio
Nome : GRITO DE MISERICÓRDIA
26-08-2021
06:51 HRS

Assunto: Pó ou poeira
Haja lógica 
Onde não há lógica
Haja alma,corpo presente

Que passem cavalos
Que amem seus cavaleiros
Passem homens e mulheres
Pelo corredor da aurora
Que presente agora

Quebram o silêncio 
Com o grito da alegria
Com o choro
Com a fome que tens de viver

Quebrem a lógica 
Quebrem tabús 
Não pintem com leveza 
Esfreguem as cores nas tábuas
É levem às feiras
Mostrem aquilo que antes nunca
Mostrado

Force a existência 
Não se limite à  morte
Não se limite à  vida
Não se limite

Ame o nunca acariciado

O que é ser,estar, haver
Ver ou não ver
O que é lógico? .



Cartas
Estamos na mesa 
Todos consentrados
Entre um gole e outro
Um grito
Truco!
Truco!
Truco ladrão 
O homem se levanta
Seis!
Seis ladrão
Seis!
É um barulho
Outro grita...
Cinco ladrão 
Truco é  Truco!
Todos se sentam
Começa uma nova rodada
Mas ninguém vê a carta na manga
Estão todos consetrados
E um novo jogo comessa.

Poesias : Wilson Lirio



Bezos no céu, nós na Terra 

 
Desde que o lado tio Sam ganhou – 
trapaceando – o maior “te pego na saída” 
da história - conhecido também como 
guerra fria -, ao olharmos para o céu, 
dependendo do clima e horário, é 
possível ver as toneladas de lixo 
enviadas ao espaço - justamente para que 
a disputa não mandasse tudo pro espaço 
– isso inclui foguetes, misseis, espiões, 
macacos, latino-americanos, entre tantas 
outras coisas. 

Eu estou tocando nesse assunto porque a 
herança da ideologia liberal – que herdou 
o mundo mesmo sendo uma criança 
natimorta – está fazendo com que esses 
dias se repitam de certa forma. 

Me refiro não só a disputa das grandes 
nações pela fabricação e distribuição das 
vacinas. Não só a (esta) competição 
travada por cima de milhares de 
cadáveres, mas também a alguns dos 
filhos mimados da mãe-capital, que 
inventaram de ir para o quintal construir 
foguetes, com a desculpa que isso ira 
mudar algo para alguém além deles 
mesmos.  

Isso cria uma amarga e saudosista piada, 
se lembrarmos que uma das vacinas, 
aquela da Rússia, se chama justamente 
Sputnik – uma alfinetada que funciona, 
mas de forma alguma evoca o legado dos 
satélites e foguetes soviéticos. 

Veja. Eu não cheguei a tempo de 
testemunhar o “Te pego na saída” 
original. Mas digo sinceramente que 
acho bonito pensar, por exemplo, que um 
dia Gagarin saiu de sua fazenda, em um 
buraco qualquer na Rússia, e voltou 
meses depois, podendo dizer em detalhes 
para sua família qual formato tinham as 
estrelas. 

Isso deposita em mim a esperança que 
um dia, por trás do lixo que paira na 
atmosfera e dos brinquedos importados 
dos garotos malcriados, eu possa ver a 
verdadeira Vostok, o verdadeiro 
Sputnik, e por que não, até mesmo 
chegar perto das estrelas. 

Mas agora, enquanto Musk e Bezos 
iniciam a contagem regressiva e Laika 
não nos traz boas novas, caminhamos, 
cantamos e seguimos o velho mantra: Se 
não tem pão, que comam poeira. 

 

 Davi Lírio



O Defunto Nosso de Cada Dia 

 

Acho que vocês não andam vendo 
muitos filmes. Senão, já teriam 
entendido algumas coisas obvias 

A primeira delas é: O vilão nunca morre 
de verdade 

Não adianta as arcadas dentarias ou 
testemunhas da morte. Cedo ou tarde, 
acontece algum ritual, acidente de 
laboratório ou exploração geológica e ele 
volta. Alguém acha uma máscara 
enterrada, um objeto afiado e pronto, a 
matança ta feita. 

Sem contar as vezes que ele nem está 
morto. Apenas disfarçado, esperando a 
melhor hora para retornar. Como foi no 
nosso caso 

Sim. Aquele tiro, o corpo carbonizado, a 
ideologia morta. Mentira deslavada. Ele 
apenas trocou de roupas, mudou as cores 
da bandeira, e convenceu vocês de que 
aquela caricatura de trejeitos afeminados 
e bigode de tinta barata pertencia a um 
passado distante, impossível de retornar 

Ele te distraia com cientistas malucos e 
ameaças alienígenas, enquanto dizia que 
a salvação viria de algum estadista de 
boa oratória, um democrata, um 
empresário humanitário, um grupo de 
adolescentes maconheiros em celibato 
forçado, ou de algum militar aposentado, 

que triunfalmente retornaria de seu 
descanso para um último sacrifício. 

Enquanto isso ele também reviu seus 
planos, e percebeu que aquele discurso 
que explica o plano antes de colocá-lo 
em ação é um tiro no pé. Por isso, dessa 
vez, ele te alertou sutilmente, mas há 
tempos que o plano já está em ação. 

Aqueles experimentos humanos, os 
planos de genocídio em massa, é tudo 
real. A Prevent Senior só escancarou, 
mas isso está aí desde sempre. E não vem 
pelas mãos dos cientistas malucos, mas 
sim pelo bolso do empresário filantropo, 
pelas mãos dos estadistas de boa 
oratória, impulsionado pelos 
adolescentes maconheiros e enterrado 
por seus militares em valas comuns. 

E aquela ameaça alienígena? Essa não 
existe mesmo. Mas quando o extermínio 
acabar, é no espaço que eles vão pra se 
esconder.  

Mas é claro que pra isso tudo acontecer, 
a franquia tem que lucrar. E só nessa 
sessão, a bilheteria já ta chegando em 
600 mil. 

Então esqueça os vilões de sotaque 
europeu fajuto e comece a prestar 
atenção nos mocinhos. Vocês vão ver 
quantos prédios caem enquanto eles 
tentam salvar o mundo. 

 

 Davi Lírio



Gira, gira, engrenagem.
 “As fontes da grandeza e felicidade de um povo, a indústria, o comércio, as artes, as ciências e as 
mais luminosas instituições da sabedoria, não podem prosperar senão no seio da paz e da confiança.”
Quando li essa afirmação de D. Raimundo de Seixas, senti alegria e tristeza. Aquela, porque com ele 
concordo, em gênero e número; esta, porque a omissão ainda grassa sobre o planeta azul.
Aqui, abro um parêntese, tal qual fez o nosso sempre Machado: “Sei que não tens nada com as minhas 
mazelas, nem eu as conto aqui para interessar-te; conto-as, porque há certo alívio em dizer a gente o 
que padece.”
Mas se me senti triste, o desenrolar desta crônica seguramente me aliviará.
Observa primeiro, amigo leitor, este estorvo à obtenção da paz, e que foi muito bem exemplificado por 
Scott Fitzgerald, quando do diálogo travado entre Rosemary e Tommy Bardan, em Suave é a noite: 
“- Vai para casa?
“- Para casa? Não tenho casa. Vou para a guerra.
“- Que guerra?
“Que guerra? Qualquer guerra. Não vi nenhum jornal, ultimamente, mas creio que há alguma guerra 
por aí. Sempre há.”
Com efeito, e como cantava Elis Regina, em Alô, alô marciano, “Pra variar, estamos em guerra...” 
Ao que parece, concluiriam os pessimistas, os terráqueos jamais deixarão de seguir as sandálias 
empoeiradas de Marte. – Neste ponto, faço questão de esclarecer que, por guerra, não me refiro 
apenas à beligerância em sentido estrito, mas, também, a todo e qualquer meio por que se busque 
tomar um poder legitimamente constituído, sejam as revoluções, os atos terroristas, a corrupção 
institucionalizada, etc.
Já os pragmáticos talvez se espelhassem em Remy de Gourmont, para quem “Tem-se a paz, quando 
se pode impô-la”. – Ah! Essa pax romanorum que volta e meia ressuscita!...
É por essas e por outras razões que muitos acabariam concordando com o poeta Luís Murat: “Paz, em 
verdade, só há na morte.” – E Requiesce in pace, arrematariam, de boa-fé, os sacerdotes.
É óbvio que o viver na Terra não é nada fácil. Temos inúmeros problemas, e eles continuarão a nos 
desafiar.
No entanto, se o pessimismo sobrepujar a esperança, se o pragmatismo for a via mais percorrida, se a 
resignação deixar para além do sepulcro o que clama a Humanidade, o deus da guerra terá muito a nos 
agradecer, pois sem dúvida estaremos dificultando, atrasando a nossa evolução!
Mas, então, o que fazer? como deveremos agir?
De primeiro, nunca poderemos deixar de observar, e de aceitar, os nossos próprios limites. Afinal, 
super-homem só existe no cinema.
Não obstante a nossa singela realidade, cada um deve se compenetrar da sua importância como 
verdadeira engrenagem na sociedade.
Daí que, se por vontade própria essa pequenina peça dentada se recusar a girar (omissão), não se 
imprimirá o necessário movimento ao relógio social, o que acarretará demora na consolidação da paz 
universal.
Mas se cada um fizer a sua parte, mesmo que mínima; se cada ser humano aderir de bom grado a este 
objetivo divino, então, leitor amigo, ninguém conseguirá impedir que a paz reine um dia sobre todo 
o orbe.
Neste sentido, que não deixemos de soltar balões e pombas brancas, de caminhar vestindo alvas camisas 
e empunhando velas acesas, de contribuir com a ajuda humanitária, de participar das campanhas de 
caridade, de orar, de tolerar, de perdoar, de revidar o mal com o bem!...
E que prossigamos, ó irmãos de ofício, comemorando os dias 21 de setembro por meio das nossas 
belas letras, tecidas em prosa ou em verso.
Que alívio!

Juliana Moroni



A FOME ATIÇADA PELAS VOZES DA PSEUDO-HONESTIDADE

Crianças famintas lançam pedras em panelas vazias,
brincam com a desgraça do dia a dia,
em breves “alegrias”,
enganam a dolorosa sensação do nada em corpos descarnados,
em bolsões de pobreza amontoados,
entregues a própria sorte,
sem saber que estão na mira da morte.
A “mão do mercado”,
 em conluio com o Estado,
 rouba mais um pacote de arroz, o feijão há muito já falta.
Crianças chorando, castigadas pela fome,
a mãe, sozinha, desempregada e desesperada,
pensa em se prostituir para colocar comida no prato.
Ontem foram ossos,  hoje será terra temperada,
enquanto a minoria engravatada come picanha, caviar e vinho importado,
articulando mais um megarroubo de milhares de dignidades.
Fome do corpo, fome da alma, dor que mata
lentamente, por etapas.
Corpos fustigados pela ganância dos endinheirados,
apoiados por fanáticos religiosos, moralmente fracos
que manipulam políticos
aquiescentes,
feito ventríloquos,
vozes da pseudo-honestidade,
inventam uma realidade deslocada dos fatos,
faturam mais,
em conjunto,
em nome daquele acordo fechado.
Hoje milhares de pesssoas não dormem, atormentadas,
castigadas pela fome
enquanto os Abutres descansam, empanturrados,
em lençóis de seda e colchões importados,
nas suas bolhas sem humanidade. 
Abutre, presságio da morte, símbolo de um país desorientado, 
vidas fragilizadas, entregues ao acaso.

Nome: Juliana Moroni
Cidade/Estado/País: Ibaté/São Paulo/Brasil
Minibiografia: Bacharela, mestra (UNESP) e doutora (UERJ) em 
filosofia. Publicou artigos e capítulos de livros com temática em 
pesquisa filosófica. Publicou poemas e contos em coletânea, revistas 
literárias e blogs. Blog: https://fragmentosilusoes.blogspot.com/



Ainda assim eu me levanto 
 
Você pode me riscar da História 
Com mentiras lançadas ao ar. 
Pode me jogar contra o chão de terra, 
Mas ainda assim, como a poeira, eu vou me levantar. 
 
Minha presença o incomoda? 
Por que meu brilho o intimida? 
Porque eu caminho como quem possui 
Riquezas dignas do grego Midas. 
 
Como a lua e como o sol no céu, 
Com a certeza da onda no mar, 
Como a esperança emergindo na desgraça, 
Assim eu vou me levantar. 
 
Você não queria me ver quebrada? 
Cabeça curvada e olhos para o chão? 
Ombros caídos como as lágrimas, 
Minh’alma enfraquecida pela solidão? 
 
Meu orgulho o ofende? 
Tenho certeza que sim 
Porque eu rio como quem possui 
Ouros escondidos em mim. 
 
Pode me atirar palavras afiadas, 
Dilacerar-me com seu olhar, 
Você pode me matar em nome do ódio, 
Mas ainda assim, como o ar, eu vou me levantar. 
 
Minha sensualidade incomoda? 
Será que você se pergunta 
Porquê eu danço como se tivesse 
Um diamante onde as coxas se juntam? 
 
Da favela, da humilhação imposta pela cor 
Eu me levanto 
De um passado enraizado na dor 
Eu me levanto 
Sou um oceano negro, profundo na fé, 
Crescendo e expandindo-se como a maré. 
 
Deixando para trás noites de terror e atrocidade 
Eu me levanto 
Em direção a um novo dia de intensa claridade 
Eu me levanto 
Trazendo comigo o dom de meus antepassados, 
Eu carrego o sonho e a esperança do homem escravizado. 
E assim, eu me levanto 
 
Eu me levanto 
 
Eu me levanto. 
 

Maya Angelou
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