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APRESENTAÇÃO 

Iasmim Ferreira 

Editora-Chefe da Revista AGL 

 

A Revista AGL, periódico eletrônico anual, cujo objetivo reside na publicação da 

literatura e crítica literária contemporâneas, chega a mais uma edição. Nesta, contamos 

com a participação de poetas, cronistas, contistas e ensaístas de toda parte: Brasil, Sergipe, 

Chile, Argentina, Cabo Verde, Bolívia. Por isso, esta edição apresenta produções em 

língua portuguesa e em espanhol. Logo, estamos diante de uma verdadeira Literatura 

entre irmãos, entre homens e mulheres que se separam pelas fronteiras geográficas, mas 

dão as mãos pelo poder da palavra.  

Os poemas versam sobre sentimentos, ficção, nosso estado de Sergipe, 

enfrentamentos sociais e releitura de obras. Já os contos e crônicas são sobre dificuldades, 

percepções, afetações, morte e vida. Eles abrem as janelas da consciência de quem os lê, 

pois permitem navegar pelas ondas bravas ou calmas de cada escritor/a.  

A Revista AGL não só conta com os textos literários, mas também com artigos, 

ensaios, resenhas e entrevistas. Neste volume, as produções acadêmicas são: “O 

regionalismo e a condição feminina em A Sombra do Patriarca de Alina Paim”, “A 

biblioteca escolar como fomentador da leitura e apoio pedagógico”, “A construção do 

primeiro romance do século: As Pupilas do Senhor Reitor”, “História da epopeia nas 

Américas: Bolívia”, “Chico, Vinícius, Dina e Vera na Literatura de Cordel: Encontros 

entre o Brasil e Cabo Verde”, “Panáfrica África Iya N’la: A sergipanidade negra tecida 

na poesia de Severo D’Acelino”, “Uma breve história do mundo”. Por fim, fecha-se o 

expediente com as palavras do poeta Severo D’Acelino numa entrevista concedida à 

pesquisadora Daynara Côrtes.  

A literatura entre irmãos não é uma novidade, a Academia Gloriense de Letras 

(AGL) tem construído parcerias com poetas e prosadores de toda parte. Prova disso foi a 

antologia “Literatura entre irmãos: Brasil e Cabo Verde”, que reúne produções de 

membros da AGL e da Academia Cabo-Verdiana de Letras. A obra foi lançada em 2018 

por uma delegação brasileira em terras cabo-verdianas, sob a organização da Profa. Dra. 

Christina Ramalho, a quem destinamos à nossa gratidão por abrir as portas do além-mar 

para a literatura gloriense naquela antologia e nesta edição da revista.  

https://www.academiagloriensedeletras.org/revista-da-agl/
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Nas palavras do poeta Severo D’Acelino ainda vivemos um “apartheid literário” 

num âmbito da veiculação das letras de negros/as. Ouso dizer que esse apartheid se dá 

também noutras dimensões: de gênero, de classe e pela geografia. E é justamente para 

sanar as fronteiras separatistas, aquelas que colocam dum lado as produções do centro 

econômico do país, cujos intercâmbios internacionais podem ocorrer, doutro os 

periféricos, é que a AGL promove uma verdadeira travessia pelos escritos de 

brasileiros/as, chilenos/as, argentinos/as, cabo-verdianos/as e bolivianos/as. Desejo a 

todos/as uma boa travessia pela literatura entre irmãos posta na Revista AGL 2022.   

https://www.academiagloriensedeletras.org/revista-da-agl/
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ESPERANDO 

 

NASCIMENTO, Carlos Oliveira1 

 

Conto as horas e os minutos  

Para falar com você, 

Os segundos não passam 

Parecem uma eternidade.  

Quando você não responde, 

Meu coração dispara, 

Minha ansiedade aflora, 

Meus pensamentos ficam alucinados 

Fico a pensar 

No que você pode estar fazendo, 

Que não responde.  

Quando você diz: - Ôi! 

Me derreto todo,  

Tento disfarçar a alegria,  

Depois você some, 

Volta tudo novamente. 

  

 
1 Licenciado em História e Especialista em Psicopedagogo, é natural de Aracaju - SE, reside em N. Sra. da 

Glória – SE. Coautor de algumas antologias dentro e fora do estado. 
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OCEANO LUNAR 

 

SANTOS, Victor dos2 

 

Às vezes eu me pego pensando em vários cenários,  

Uns bons e outros ruins. 

É um jeito de lidar contra a perdição do meu ser,  

Da minha alma e da minha personalidade. 

Com uma vontade imensa de me refugiar na superfície lunar, 

E esperar a paz reinar sobre a terra. 

Permanecerei no meu oceano lunar congelado, 

Corrigindo imperfeições cotidianas, 

Mas no fim só me restará um mundo vazio,  

Apenas com um oceano e eu.  

 
2 É natural de Nossa Senhora da Glória/Sergipe e reside em Sítios Novos - Poço Redondo/Sergipe. Possui 

textos publicados em antologias e revistas on-line. 
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TEU 

 

MOURA, Marcello3 

 

deixa eu fumar teu sexo, 

cheirar teu desejo, 

a libido  

 

e todo o resto. 

 

deixa eu beber do 

teu íntimo... 

 

macio, profuso, 

ardente e tão tímido. 

 

nas curvas, tua pele, 

me deixa ser teu pecador, 

 

teu santo. 

 

e num canto qualquer, 

lamber, num beijo, 

teu segredo. 

 

deixa eu ser 

teu réu confessor 

 

e nas tuas armadilhas, 

 
3 Professor, poeta, escritor e membro efetivo da Academia Gloriense de Letras (AGL) e da Academia 

Internacional de Literatura e Artes Poetas Além do Tempo (AILAP). Graduado em Letras Português/Inglês 

e Especialista em Língua Portuguesa: Leitura e Produção de Texto. E-mail: mmoura08@hotmail.com  
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de gozo e felicidade, 

morrer(mos) de amor.  

https://www.academiagloriensedeletras.org/revista-da-agl/
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SOCORRO! 

 

LIMA, Euvaldo4 

Meu país clama respeito 

Tanto quanto o meu planeta... 

Que se encontre um jeito 

Pra nos poupar da sarjeta. 

 

Que os famosos de gravata 

Não mais tratem com mutreta; 

Lembrem-se de que a morte mata 

Sem pesar a sua maleta. 

 

Que o homem de grana preta, 

Empresário picareta, 

Poupe-nos da pouca sorte! 

 

Lembrem-se: 

Há plantio e há colheita, 

E no funeral não se aceita 

Cortejo de carro forte. 

 

O PEQUENO DIMINUTO 

  

 
4 Poeta, membro fundador da Academia Gloriense de Letras (AGL), nascido em Feira Nova/SE e residente 

em Nossa Senhora da Glória/SE, Brasil. 

https://www.academiagloriensedeletras.org/revista-da-agl/
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OLHARES FLUTUANTES 

 

SOUSA, Leunira Batista Santos5 

 

Sombras que arrepiam 

Escurecem a estrada 

O horizonte balança 

A cabine da vida 

E os sonhos rastejam  

Em câmara lenta. 

 

Para o mundo enxergar 

Vem a aurora  

A realidade se assenta 

E constrói seu castelo 

Em lugar singelo. 

 

Nos assentos da ágora  

A memória acelera a esperança 

Ao ar livre se faz história 

Com a chuva da perseverança 

E a nobreza que veste o amor  

O sol chega e aquece a vitória 

Seca o lamaçal da travessia 

E a praça se enche de poesia. 

  

 
5 Nasceu em Nossa Senhora da Glória, SE, Brasil, onde ainda hoje reside. Escritora, poetisa e jornalista. 

Graduada em letras Português/Espanhol pela UNIT. De Professora/Educadora a Auditora Fiscal Tributária 

da SEFAZ- SE, aposentada. Coautora do livro Nossa Senhora Da Glória e Sua História (1978), marco dos 

50 anos de Emancipação política. Autora do livro O Espelho da Felicidade (2014) e Asas Poéticas (2019). 

Participou de 73 Antologias com poesias e de 18 Revistas com poesias e artigos. Membro Efetivo Fundador 

da Academia Literária do Amplo Sertão Sergipano (ALAS), cadeira o3, Patrono Marcelo Déda Chagas. 

Membro Efetivo da Academia Gloriense de Letras (AGL), cadeira 16, Patrona Maria Helena de Andrade 

Pereira 

https://www.academiagloriensedeletras.org/revista-da-agl/
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PÉROLA NEGRA 

 

FERREIRA, Patriciana da Silva6 

 

O teu brilho é verdadeiro 

Verdadeiro como uma pérola 

O teu sorriso é branquíssimo 

E a tua cor, ó negreiro 

És um verdadeiro quilombola 

E traz no peito a coragem 

A coragem de um guerreiro 

Teu sangue corre nas veias 

Como corre na do teu capataz 

Na dança és um lutador aventureiro 

Que enfrenta o medo audaz 

O sofrimento e a desigualdade caminham lado a lado 

Pois o inocente vira ladrão sem conversa e satisfação 

Buscamos a liberdade dessa injusta sociedade 

Que ainda insiste com a escravidão. 

  

 
6 Graduada em Letras/Inglês, nascida no Piauí e residente em Nossa Senhora da Glória/SE, Brasil. 

https://www.academiagloriensedeletras.org/revista-da-agl/
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SURREAL VIVER 

 

PINHEIRO, Solange da Gama7 

 

Através da janela entreaberta, 

Percebe-se os sinais do dia, ao amanhecer, 

Ouvimos pássaros cantar, o jumento zornar;  

E logo sentimos o calor do sol, com o seu raiar... 

Contam-se as horas, é preciso correr. 

 

E ao final de um longo e “pesado” dia,  

Depois da labuta, sente-se o suor no corpo a molhar, 

E o que resta é um persistente cansaço, 

Encerra-se expedientes, é necessário retornar! 

  

O anoitecer vem caindo, 

E um escurecer nos invade... 

E um pânico nos faz esmorecer!  

 

É o peso do engenhoso arado 

Num terreno sem divisão: “grilado” 

Fertilizando o chão que brota, 

Em vez de frutos, espinhos! 

São espaços, que com sangue  

Vêm sendo demarcados! 

E nesse existir, só temos o (EU! e MEU!) 

Não há comunhão, nem sabor de pão partilhado. 

 

Esse capitalismo selvagem 

Nos tira a essência, nos rouba alma,  

 
7 Membro Fundadora e Vice-Presidente da Academia de Letras do Brasil-Suíça-NAI Sergipe/BR. Cidade - 

Capital: Aracaju-Sergipe/Brasil. E-mail: albrasilsuica.se.coord@gmail.com. 

https://www.academiagloriensedeletras.org/revista-da-agl/
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E nada, nada temos guardado no bolso! 

Só o que ainda nos resta são sonhos! 

A utopia que vai nos ensinando 

Que é preciso e temos que sobreviver. 

  

https://www.academiagloriensedeletras.org/revista-da-agl/
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SERGIPE MEU ENCANTO 

 

PEREIRA, Luís Laércio Gerônimo8 

 

Surgido da invasão portuguesa e dos franceses em conflito  

Que a serviço da nobreza e em prol do mercantilismo  

Extraíram nossas riquezas, destruindo a natureza, 

Calando os nossos caciques. 

 

Siriri, Surubi e Pacatuba, são nomes que se edificam, 

Aperipê e Japaratuba, aos colonizadores resistem  

Não existe maior glória, de amor por essa terra de história  

Do que o cacique Serigype.  

 

Cultura, religião, tradição, força, fé e trabalho  

Os jesuítas e as missões e o “forte Cristóvão de Barros”, 

“Nassau” e seu batalhão, com os nativos e os galícios formaram  

A etnia desse Estado. 

 

Terra do rio dos siris, dos papagaios e cajueiros, 

Também do vaza-barris e de um povo hospitaleiro, 

Japaratuba, Sergipe, Real e Piauí, e o São Francisco logo ali 

Tornam Sergipe costeiro! 

 

Sergipe é rico em beleza, que por essa terra se espalha, 

Por onde quer que se ande, tem lagos, córregos, tem praia; 

Cartão postal da natureza: Abaís, Costa e caueira  

E a bela praia de Atalaia. 

 

 
8 Graduado em Filosofia pela Universidade Federal de Sergipe, graduando em História pela Faculdade 

Estácio de Sergipe, pós-graduando em História do Brasil, História das Religiões e Teologia. Idealizador do 

Movimento Literário Café Poético e Filosófico de Pão de Açúcar-AL e do Programa Sala de Reboco da 

TV Serigy de Lagarto, onde promove a cultural local e regional. Pão de Açúcar-AL, Brasil. 
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Traçando os pontos cardeais, Sergipe é magnífico  

Partindo da capital, Aracaju sempre profícuo  

Na Barra, os coqueirais, Laranjeiras seus culturais,  

Em Canindé, o velho Chico.  

 

A feira de Itabaiana, é um patrimônio vivo! 

Estância herdou dos “Braganças”, o nome de jardim florido. 

Divina Pastora é a santa, que o catolicismo canta: 

Padroeira de Sergipe  

 

Cacumbi, a dança de São Gonçalo, reisado e lambe-sujos; 

Taieiras, samba de Coco e caboclinhos, são folguedos difusos.  

O barco de fogo de Estância, em Laranjeiras a chegança, 

Em Lagarto o “Parafusos”. 

 

Sergipe é um estado singelo, por natureza majestoso 

Tem Tobias, Felisbelo, Sílvio Romero e Fausto Cardoso, 

Ter mil vidas eu espero, e em todas elas eu quero, 

Ser sergipano de novo.  
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 

SILVA, Glaucia Pamela de Jesus9 

 

Olhares fitados no céu,  

A espera de um milagre.  

Sucumbida em fictício mausoléu,  

Sentindo a dor que só ela sabe,  

Fingindo perpétua lua de mel,  

Pois tem os porquês da sociedade!  

 

É fácil que ela gosta, dizer!  

É fácil também criticar!  

Mesmo sem saber por que,  

Ela suporta apanhar.  

É fácil dizer que é “mimimi” [o sofrer]  

Que se não aguenta, é só separar.  

 

Palavras, ofensas e espancamento,  

Doem, machucam, [depressão absoluta]  

E faz sangrar por fora e por dentro.  

São dores e dias de luta.  

Suportar o arrependimento,  

Do início, da volta que sepulta  

A esperança num isolamento.  

 

Dores indizíveis, infinitas dores!  

Exílio, solidão,  

Abismo profundo que nasce ao ouvir os horrores,  

Que sucumbe sua integridade, faz perecer seu coração,  

Surra de palavras e de terrores  

 
9 Natural de Nossa Senhora da Glória/SE, filha de D. Eulina e Zé de Rosa, mãe de Hivys e Pérola. Autora 

da obra A menina que respirava versos. Graduada e Licenciada em Letras Português/ Espanhol pela 

Universidade Tiradentes. Pós-Graduada em Gestão e Educação pela Faculdade Pio Décimo. É Poetisa 

Professora. Membro da AGL, cadeira n° 24. Participou de distintas seletas e concursos literários. 

@glauciapamela glaucia.pamela@hotmail.com   
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Que a levam a DEPRESSÃO.  

 

Muitos são reflexos negativos que culminam 

O sofrer da violência doméstica e familiar.  

Será que da mulher é uma sina?  

Esse sofrer sem cessar? 

Que mesmo ainda menina,  

Sempre tem quem assediar.  

Seja com assovio ou um “que linda menina”  

Que carrega um nojo olhar.  

 

São muitos os tipos de violência  

Que sofre a mulher,  

Seja no seio familiar ou envolta por um caxiné.  

Sem medir a consequência  

Na vida das vítimas, [esse qualquer]  

Insiste em fazer referência  

E diz: O homem é quem manda na mulher!  

 

E assim confrontando ideia e ideologia, 

Rogo a nossa sociedade: 

Que sejamos mais empatia, 

Sem esperar que haja necessidade, 

Que validem as Políticas Públicas algum dia, 

Para sanar a violência com celeridade, 

Enfrentada pelas mulheres: [uma constante agonia.]  
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MENINO DE ENGENHO 

 

NUNES, Maria Luana10 
 

Aos meus quatro anos 

Minha mãe eu perdia, 

Chorando aos prantos 

Me vi em agonia. 

 

O meu pai ensanguentado 

Com a arma na mão 

E o povo espantado 

Procurando explicação. 

 

O doutor matou Clarice! 

Não haviam de compreender, 

Depois de tanto disse me disse, 

Vieram meu pai prender. 

 

Três dias depois 

Num engenho eu estava, 

Conhecendo um lugar novo 

Onde me habituava. 

 

No engenho do meu avô, 

Tinha coisas que nunca vi, 

Mas tio Juca me ensinou 

Como ali me divertir. 

 

Tudo me encantava: 

O gado, o leite de espuma morna, 

O roçado onde se pastava 

 

 
10 Graduanda de Letras da Universidade Federal de Sergipe - UFS. Itabaiana, SE. Brasil. Email: 

marialuananunes44gmail.com. 
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E o frio das cinco horas. 

 

Me senti amparado, 

Já não sentia tanta agonia, 

Perdi minha mãe no passado, 

Mas encontrei tia Maria. 

 

Tia Maria sempre materna 

Me cuidava como um filho 

E sob a proteção dela 

Tive tudo que foi preciso. 

 

Minha tia sinhazinha 

De doce não tinha nada, 

Atormentando minha meninice 

Despertou-me certa raiva. 

 

Minha bondade era tia Maria 

Que assumia a direção da casa 

E quando preciso me acudia 

Com regência de uma fada. 

 

Tinha também a prima Lili 

Que com sua pureza me cativava, 

Mas um dia eu a perdi 

Pra morte que me assombrava 

 

Certa vez o rei do cangaço 

Visitou o meu avô, 

Era um homem respeitado 

Temido como um senhor. 

 

Seu nome é Antônio Silvino, 

Minha referência de Herói, 

Matando sem desatino 
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Todos temiam a sua voz. 

 

Vivendo no engenho 

Vi heróis de todo tipo, 

Mas a seca daquele tempo 

Nenhum herói tinha vencido. 

 

Quando a chuva aparecia 

O meu avô ficava contente, 

Porque a plantação crescia 

E alimentava toda gente. 

 

Eu não era religioso 

E nunca vi o meu avô rezar, 

Sempre fui muito medroso, 

Mas não me privei de pecar. 

 

Essas coisas do amor 

Eu desenvolvi cedo demais, 

Nos currais do meu avô 

Vi atos sexuais. 

 

As Letras, Judite me ensinava 

De um modo diferente 

E sobre mim se debruçava 

Com beijos e abraços quentes. 

 

O meu coração de oito anos 

de novo se arrebata, 

sem medo do desengano 

Amou Maria Clara. 

 

Eu só tinha lembranças cinzas 

Do rosto de mãe ausente, 

Do pai que não tinha notícias 

https://www.academiagloriensedeletras.org/revista-da-agl/


 

 
https://www.academiagloriensedeletras.org/revista-da-agl/ 

26 ISSN 2764-3018 - Revista AGL / Nossa Senhora da Glória (SE), N. 3, dez/2022. 
Revista A

G
L

 

E nunca se fez presente. 

 

Era um sofrimento danado. 

Ainda bem que tinha Totonha 

Que com seus versos intercalados 

Afastava minha angústia medonha. 

 

O meu avô mandava castigar 

Como se fosse um sacerdote, 

deixava o negro apanhar, 

ficando com marcas fortes. 

 

As negras do meu avô 

Mesmo depois da abolição 

Ficaram com o seu senhor, 

Mantendo viva a escravidão. 

 

Minha tia Maria se casou, 

Foi embora do engenho 

E o Santa Rosa se apagou 

Feito lâmpada no relento. 

 

Mais uma mãe eu perdia 

E tudo ficou vazio, 

Sem os cuidados de tia Maria 

Perdi a alegria de menino. 

 

Eu já tinha 12 anos 

E não sabia fazer contas, 

Já outros do meu tamanho 

Faziam com façanha. 

 

Durante a minha infância 

Tive os piores aprendizados, 

Conheci porcarias tamanhas 
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E me tornei um atrapalhado. 

 

Com Zefa Cajá 

vivi coisas de homem, 

Estava sempre a desejar 

Um sexo que consome. 

 

Logo fiquei doente, 

Esse foi o resultado 

De atos inconsequentes 

E crescimento precipitado. 

 

Chegado o dia marcado 

Ganhei nova moradia, 

Fui viver num internato 

Onde pecar não podia. 

 

O povo sempre dizia 

Que colégio corrige traquino 

E que nele se consertaria 

O menino de engenho perdido.  
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TEMOR DE MIM 

 

MEDINA, Daniel11 

 

No rosto da casa 

 Construía-se  

Da porta à boca  

 Das janelas 

Ventos de amor 

Que espreitavam pelas dobradiças 

Já gastas pelo tempo 

Versos que seriam engolidos 

Pelo nariz Sorvidos 

Inalados pelo sol-pôr 

 Ventríloquos falantes 

 

Do coração  

 Procurando trovões  

Dos sentimentos 

Que iriam escrever emergências 

Na essência dos homens 

Ah tambor! Por que não te revelas pleno (?) 

Pela pena do artista que ama 

Aprendente da luz 

Difusa do astro 

Superior ao sol e a tudo 

Irradiante na construção  

 Do Homem 

Magnânimo na sua dor 

Na película do beijo 

Que emanaria dos sentidos 

 
11 Presidente da Academia Cabo-verdiana de Letras (ACL). 
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Do próprio corpo 

Versejados no desejo  

De ser alma e fragrância 

De todos os que se enluzariam 

No espírito catedral 

 Mátrio de todos os sinos 

De nascença  

 Pátrio e Pátria 

De todas as florestas 

Nos corredores da vida 

 Semblante 

Arco arquejante 

Pulsando retesado 

Pelo suspiro no gracejo 

De brindar vida após vida 

Na morte antecipada  

 Do organismo 

Da bananeira rebentando 

Poemas nos espasmos 

 Gretados 

Vivos das entranhas 

Do barlavento ao mundo 

Galáxia luxuriante 

Do sotavento ao mar 

De todos os céus dos espíritos 

Amantes  

No rotor do possante motor de vida 

Em direção à transposição de todas as vidas  

Que haverão de emergir 

Nos cristais brindados 

 Nos sinos 

Caminhos deslizantes  
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Encaminhantes escolhidos 

No arbítrio rasgado 

Reconstruído na mensagem 

De ser eternamente Pão 

Na música Batuta 

Esquivada na escrita aterrando 

 Na Terra 

Gritando o verso na Porta 

Mãe espiritual dos Sentidos 

Nas encostas e ribeiras 

Que escrevem Pensar e Liberdade 

Criação e força na viagem 

Que explode e catapulta 

 A luz da palavra 

Para o seio aberto que alimenta 

Porvires e distâncias 

No alicerce  

Projetado na tela de cada  

 Homem 

Mulher gestante  

Em todas as enseadas 

Abrigadas no combate plúmbeo 

De todas as madrugadas  

Que vicejam nas Estradas 

Por todos os caminhos que se revelam 

No tempo de o tempo voltar a Ser 

Relógio sem tempo ou bússola 

 Só  

Tangindo estridente da batalha 

De cada compasso 

O som nascido nascente 

 Nasciturno 
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De Todas as batalhas conducentes 

À Claridade 

Que solfeja na rota da pauta 

 Oh música onde vais 

Pelas orquestras das árvores 

No campo das cidades 

Evoluinte no cardápio  

 Pelas persianas batendo  

Nos passos tilintados 

Escutados 

Pelos tímpanos de novo 

 Virgens 

Balançando no caminho  

Acenando ao passeante? 

Vai Luz 

Vai Música 

Vai Poema 

Vai Versículo em raiz 

Esvaindo no esvoaçar Pungente 

Daquele que quer Ser  

Obra e Obra 

Na escrita tridimensional  

De todos os Encantos  

Rangendo nas escadas íngremes  

Do travesseiro ao conhecimento 

Onde cores embelezam  

A serenidade da planície  

À montanha A galgar 

Pé ante o pó 

Experimento físico do Estar 

Aqui e agora a reconstruir-me 

 No verbo Criador 
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Amor nas latitudes  

Cal para todos as paredes 

Edifício esboçado  

 No reboco 

Antes de Ser já Era 

Poema e Palavra e Semente e Vírgula falada 

À espera de ser tom e ponto 

Ponto e travessão indicativo 

Palmilhante em todas as areias  

Granizando falésias 

 Derretendo as pedras 

Entre sussurro e lágrimas dos porquês 

Ah interrogação porque vens agora 

 Precisamente no momento  

Em que a Melodia estende seus braços  

A Oriente e seus lábios  

Versejam o cântico da dor do Amor? 

 

Por que não vens na força da estrofe  

Que quer ser harmonia e balada cantada 

 No amanhecer  

Alvorescente de cada um 

 Poente de todos nós? 

É que a Vida  

 Vive  

A aprender Isolada no coletivo 

Onde coletivo e Vulcões  

 E Sons e Relâmpagos 

Acendem e apagam-se no Grito 

De cada Libertação 

No rasgo de entrada em si mesmo 

Passos escritos pela Mão  
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Do Mestre que ensaia 

Que descreve Que recapitula 

Lição de entrada no Momento  

 De construir a Vida  

No Acordar despertados  

Perfume de energia na chave  

Do alimento trazido  

Na Bagagem 

Ir e voltar na mesma estrada 

 Ah arrastando luzes 

Nas turbinas de um cometa 

Que aponta o espaço onde  

Mora o Coração 

Onde se dá sem receber 

Dádiva ancestral 

Conhecido pelos dedos 

Escolhido para aprender 

 A Amar 

Amar cada sílaba do Amor 

Cada Árvore e ramo de Mulher 

Cada raiz que a Obra requer 

Plantada no mesmo Poema 

 

 Oh prosa onde vais? 

Oh Engenheiro, oh obreiro, oh mestre,  

Oh capataz, oh arquiteto, oh pintor,  

oh mim, oh tu, oh nós 

 

É hora de fortalecer o Edifício 

Todas as obras são construções 

Do amor pelo Amor 

 Onde boca e ilhós e entranhas 
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E janelas e pulsares e medos 

E Emoções se iluminam 

 No mesmo Poema 

O movimento parece eterno  

Enquanto se vive no pó da tinta 

No relâmpago  que se fará luz e estrondo 

E chuva e caminho 

Ou seremos Todos  

 Só um Poema? 

 

Pela noite dentro  

Da minha vida 

Oh coração amante 

Porque foges do espelho da razão 

E te quebras na volúpia  

Ardente 

 Do corpo desejado? 

Oh loucuras intermitentemente  

Febris de desejos, de raivas 

De posses, de vaidades 

Porque me toldas os sentidos  

Embriagando-me até à exaustão  

 Para testar as minhas Virtudes? 

Oh ritmo porque não voltas 

Para Trás até o cristalizar  

De Toda a minha experiência? 

 

E enquanto Escrevo  

 O Ditado Aprendo a direção  

Para onde vou e iremos 

Gritando e cantando a alegria 

Do re-Encontro 
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Connosco mesmos. 

 

O relógio insiste em apontar  

As horas 

 O Tempo redige nas minhas têmporas  

 As raízes dos meus Passos 

Fora de mim o tempo se Constrói 

Numa azáfama militante  

 Porque esse buscar incessante 

Se tudo já está plasmado em Nós? 

 

O caminho do Caminho 

O passo do Passo 

O compasso mecânico da Engrenagem 

 Não dá tréguas 

É preciso abrir Tudo  

Para que a Missão se cumpra em Pleno 

 A plenitude guarda e Aguarda a Vida 

 

Pela luz de cada verso 

Integradora celestial 

Num universo Único 

Onde só haverá um alvorecer 

Sem horas sem Relógio sem tempo 

 

A bigorna parará  

Os rotores do avião silenciarão 

As ondas do mar Quedar-se-ão 

O vento emudecerá 

E todos os cânticos nos levarão  

 De volta ao Amor 
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Tu e Eu seremos  

Caminhos um do Outro 

Completaremos os versos 

Na bíblia das nossas almas 

 

 Todos iluminarão o Espaço 

Reflexos seremos dos outros 

Ou dos nossos sonhos 

Pela via nos reconheceremos  

Saberemos  

Que importa 

Quem Reconstruiu  

As palavras 

Os versos, as estrofes do Maior Poema 

Da Vida que é o Amor 

 

Medito no porquê dos desafios  

E num ápice a resposta  

 Vem 

Não há limites para nós 

Somos um universo lapidante 

Cada um num ritmo construtivo 

Laboriante 

Sem ou com tempo 

Enluzando-nos 

No Foco dos dias tranquilos à nossa  

 Espera  

Onde uns escreverão com sangue e combate 

Outros com alegria do circo 

As glórias e derrotas de todos nós 

 

Descobrimos que todas as estrelas só servem 
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 Para iluminar nossos passos 

Como as tartarugas saberemos  

O caminho do mar 

E como os mamutes conheceremos  

A estrada final 

 

Não importa o tempo 

O Tempo sabe esperar 

O tempo que cada um necessitará para aprender a Amar a todos  

 

Não queres vir escrever  

Um verso Novo neste texto 

Nesta árvore que sou eu 

Para me elucidares 

 

Deixas-me tocar o teu Corpo  

 Depois teu espírito 

Desapegar-me e descobrir como se aprende a voar  

Com a Força de todos nós 

 

Oh amor 

Perdoa não ter compreendido 

Ter demorado em ver  

 A Luz que trazias no espírito 

 

Este é o Caminho 

Por vezes viagem turbulenta 

Depois de se chegar ao Destino 

Compreendemos as etapas 

As conexões e transferências, as paragens 

As finalidades de cada ida e cada regresso 

 Amor ou Ensinar a Amar  
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 A Vida 

No norte das Vidas  

Está escrito que construirás em liberdade 

 A Tua 

E seguirás teus desígnios 

 

Quais serão os meus 

 E os teus? 

 

Regressarei ao teu porto de abrigo 

Sempre que precisares que te ensine a Caminhar como me ensinaram  

Pelas portas do Amor 

 

Há Luz em ti 

O Dia  

Amanheceu  

Não estamos aqui por acaso. 
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CHIQUITANÍA 

 

TALARICO, Gigia12 

 

La tierra llora 

El ataque  

      la herida de muerte 

del río que vuela 

      del basto mar verde 

      y de sus hijos calcinados 

 

La tierra llora 

la necia ceguera del hombre 

       su codicia mercantil 

       su inercia interesada     

        su avara miseria 

del alma  

        la tierra llora el ataque 

del fuego del hombre 

 

Y nosotros  

      solo semillas  

de la amorosa madre 

      herida de muerte 

la tierra  

      la madre 

      clamamos por la vida  

      que nos están quemando  

 
12 Nació em Chile, 1953, reside en Bolivia desde su niñez. Gestora cultural, escritora, poeta y novelista. Se dio a 

conocer como una de las más destacadas escritoras de cuentos para niños. Ha obtenido varios premios de literatura; y 

ha publicado: Comiendo estrellas, El caracol gigante, Los tres deseos; los poemarios Ángeles de Fuego, Púrpura y la 

novela La sonrisa cortada. Fundó Arte poética e integración, agrupación que se han realizado varios encuentros 

literarios con escritores de otros países y está incluida en varias antologías internacionales de poesía como Nueva Poesía 

Hispanoamericana y en la antología Lo Nuestro. Poesía cruceña. Reside en Santa Cruz y otras. Su poemario La manzana 

dorada obtuvo el Premio Nacional de Poesía 2013 y el Premio Internacional Dante Alighieri, 2014. 
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CONFINAMIENTO 

 

TALARICO, Gigia 

 

Sonidos 

rompiendo intermitentes 

el momento 

     un celular 

     una pantalla 

     una captura  

inmóvil para siempre 

 

Una falsa caricia 

esa voz  

omitiendo las calles      

      una paz que no es paz 

      un presagio 

      una amenaza 

       y cada tarde  

muere un dios 

abandonado a su suerte 
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EL IMPERIO DEL VIENTO 

 

GOMBAULT, Manuel Lozano13 

 

A mi padre 

Ahora estoy sentado a tu mesa, nuestra mesa, 

la mesa de ébano traída de Esmirna 

por nuestros mayores, 

y resplandecen tus ojos 

como verdes praderas alcanzadas 

por el mar de una nostalgia. 

Sólo hay presencia entre nosotros dos: 

el número inconcebible fijado por los astros. 

Las ligaduras se desatan y el desvaído tiempo 

rompe las compuertas. 

Una candente voz alberga el imperio 

del solo viento en la sola terraza de glicinas. 

Es la tuya, reverberándome 

en el sol de la mayor ternura. 

Asaz conmovido en el instante, 

me dices que me amas como ayer, 

como siempre, como en el todo principio 

de la sangre. 

 
13 Nació en Córdoba, Argentina. Es Profesor y Licenciado en Letras, Master en Historia de la Cultura 

Argentina, Master en Gestión Cultural, Doctor en Filosofía de la Educación (medalla de oro), Coach 

ontológico, y escritor (poeta, narrador y ensayista). A los nueve años, dio su primera conferencia sobre 

“Borges y la eternidad de los tiempos”, actividad que continúa hasta la actualidad en todo el mundo. Ha 

escrito treinta y un libros, como “Libro de Amenemope”, “La línea y el Círculo”, “Historia Natural de la 

Herida”, “Cosmología de la sangre” y “Tratado sobre una infinitud que arde”. Recibió 103 premios 

nacionales e internacionales, como “Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores” (a los 18 años), 

“Premio Joven Sobresaliente de la República Argentina (votado por unanimidad por quince personalidades 

de Argentina),“ Premio a la Excelencia Educativa en dos oportunidades (2004 y 2007), “Primer Premio 

Georg Trakl” (España), “Primer Premio Interletras” (España), tres Doctorados Honoris Causa y 

“Personalidad Emérita de la Cultura Iberoamericana (Brasil), entre otros. Borges escribió sobre su obra: 

“Nos deslumbra con páginas memorables. Descubro que tiene el hábito de frecuentar el universo (…) Es el 

más alto de los escritores hispanoamericanos ”. Actualmente es CEO de “Consulting Group”, Presidente 

de la Fundación Interdisciplinaria de Estudios para el Desarrollo, y docente universitario. En 2019, fue 

nominado al Premio Nobel  de Literatura. 
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EL JINETE DONDE UNA SOMBRA USURPA EL DÍA 

 

GOMBAULT, Manuel Lozano 

 

Ves el llano más vertílego y lloras, aún sin saberlo, 

las miserias del hombre, sus escorias y cascotes, 

la íntima divergencia de una brújula atroz 

en la palma de tu mano. 

¿Cómo abrazar el sol desde la altura? 

El caballo es un relámpago en el alba de una noche. 

El caballo es un relámpago en la sangre incendiada 

de ese dios en las caligrafías de Alejandro el Grande. 
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[SEM TÍTULO] 

 

TISOCCO, Gustavo 14 

A veces la soledad duele 

lastima  

como si un puma te arañara por dentro 

un puma con hambre 

enjaulado 

sediento. 

 

En otra es refugio 

como si un jardín 

invadiera tu sombra. 

 

  

 
14 Nació en Mocoretá – Corrientes - Argentina. Tiene publicado los poemarios “Sutil”, “Entre soles y 

sombras”, “Paisaje de adentro”, “Pintapoemas”, “Cicatriz”, “Rostro ajeno”, “Desde todos los costados”, 

“Terrestre”, “Quedarme en ti”, “Reina” y “Hectáreas” (libro publicado en Madrid, España) “Perla del Sur”,  

“Entre ventanas”, “Nueve poemas” y “El Solo” de reciente aparición  ; así como los Cd “Huellas”, 

“Intersecciones”, “Corazón de níspero” y “Terrestre”. Participó de diversas antologías tanto en Argentina 

como en diferentes partes del mundo. Asiste a encuentros nacionales y asistió a festivales internacionales 

en México, Perú y Nueva York como invitado. Creador y director del sitio 

MISPOETASCONTEMPORÁNEOS desde el año 2006. 
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[SEM TÍTULO] 

 

TISOCCO, Gustavo

Con esa tristeza del gusano  

perseguido por el ave 

o de la cigarra 

cantando su despedida 

con la del pino que han podado 

o de la piedra que nadie mira. 

 

Con esa tristeza de santo 

al que nadie reza 

o del niño en la guerra 

que nadie abriga 

la de la madre que han olvidado 

o del viento entre las tumbas. 

 

Con esa tristeza 

habito esta eternidad. 
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PÁJAROS Y VERSOS 

 

OLIVA, Homero Carvalho15

El poeta Nuno Judice 

afirma que cuando quiso 

escribir sobre un pájaro, 

este huyó del verso. 

Lo intenté de otra manera: 

sembré semillas en los versos 

y los pájaros vinieron al poema. 

 

 

PÁSSAROS E VERSOS 

  

O poeta Nuno Judice 

afirma que quando quis 

escrever sobre um pássaro, 

este fugiu do verso. 

Tentei de outra maneira: 

semeei sementes nos versos 

e os pássaros vieram ao poema. 

 

(Traducción de Christina Ramalho) 

 

  

 
15 Nació em Santa Ana del Yacuma, Bolivia, 1957. Escritor y poeta, ha obtenido premios de cuento, poesía 

y novela nacionales e internacionales. Su obra literaria ha sido publicada en otros países por prestigiosas 

editoriales y es estudiada en diversas universidades del mundo; poemas, cuentos y microficciones suyos 

están incluidos en más de cincuenta antologías internacionales, además de revistas y suplementos literarios 

por todo el mundo. Es autor de antologías de poesía boliviana, de cuentos y microcuentos internacionales 

publicadas en varios países, como la Antología de poesía del siglo XX en Bolivia, publicada por la 

prestigiosa editorial Visor de España, la Antología de la poesía amazónica, por Ediciones Sur de Cuba y la 

Antología iberoamericana del microcuento. Desde agosto de 2022 es miembro correspondiente de la 

Academia Gloriense de Letras, silla Nro. 12 “Antonio Carvalho Urey”. 
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RÍO NOSTÁLGICO 

 

OLIVA, Homero Carvalho 

Inolvidable río 

Que repentino nace en las pupilas 

Gota florecida en los recuerdos 

Manantial de imágenes peregrinas  

Que fluye desde la inocencia redimida. 

  

Así es el río  

Que moja mis pies  

Humedeciendo mi piel  

Como si las mansas aguas  

De la crepuscular inundación   

Nuevamente se sumergieran en mí. 

 

 

RIO NOSTÁLGICO 

Inesquecível rio 

Que repentino nasce nas pupilas 

Gota florescida nas lembranças 

Manancial de imagens peregrinas 

Que flui desde a redimida inocência. 

  

Assim é o rio 

Que molha meus pés 

Umedecendo minha pele 

Como se as mansas águas 

Da inundação crepuscular 

Novamente submergissem em mim. 

  

 (Traducción de Antonio Miranda) 
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CONTOS e 

CRÔNICAS 
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QUE RESENHA É ESSA? 

 

MALTAS, Yonara Sousa16 

 

Antes da pandemia que assolou o mundo em 2020 existia o que hoje 

convencionou-se chamar de “velho normal” e a história que hoje vou lhes contar é de um 

grupo de amigos universitários, vivendo um dia comum com problemas e preocupações 

que mesmo com o “novo normal” permanecem, pois para a academia certas coisas 

precisam continuar iguais: o rigor e a exigência.  

Clara foi a primeira a chegar no café naquela ocasião. Era o local onde ela e seus 

amigos se encontravam entre uma aula e outra, entre a correria da semana e de suas vidas, 

para colocar o papo em dia, mas também para desabafar suas aflições e tentar ajudar como 

podiam. Raramente conseguiam estar todos reunidos, uma vez que os horários se 

chocavam e não eram da mesma turma, na verdade, nem todos eram sequer do mesmo 

curso, alguns se conheciam desde o Ensino Médio, outros fizeram amizade na calourada 

e outros se conheceram naquele mesmo café.  

O Marcos chegou enquanto a Clara olhava suas redes sociais, logo colocou o 

celular na bolsa, eles tinham um trato de quando estivessem juntos só usarem o celular se 

fosse realmente necessário, ideia da Paula, uma das mais velhas do grupo ou, como ela 

gostava de dizer: uma das mais vividas do grupo, ela era dos anos 80 e não era muito fã 

de tecnologia, seus amigos não sabem se é por realmente não ser adepta ou por não saber 

utilizar, mas isso é assunto para outra história...  

O Mauro então começou a desabafar com a Clara: 

— Não sei o que fazer! Meu professor mandou escrever uma resenha para próxima 

semana.  

— E qual o problema? 

 — O problema? O problema é que eu não faço ideia de como fazer! A única 

resenha que eu conheço são as das festas e eu tenho certeza de que não é esse o tipo que 

o professor quer... Falando nisso, você viu o vídeo que postaram? E caiu na gargalhada.  

 
16 Mestranda em Letras (Literatura) pela Universidade Federal de Sergipe (UFS). Aracaju, Sergipe, 

Brasil. E-mail: yonara.maltas@outlook.com. 
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— Estava vendo quando você chegou e definitivamente não é aquele tipo de 

resenha. Com toda certeza! E também começou a rir.  

Enquanto eles riam o Gui e a Ana chegaram reclamando de uma prova que tinham 

acabado de fazer. O Mauro contou seu problema e esperou que alguém pudesse ajudar.  

— Rapaz, eu até já ouvi falar de uma matéria que ensina essas coisas, mas no 

nosso curso não tem, até estou pensando em pegar como eletiva, pois acho que pode 

ajudar no final do curso e caso eu decida seguir a carreira acadêmica. Disse o Gui 

pensativo.  

— O meu curso oferece, mas eu ainda não peguei! Posso perguntar para os 

veteranos se eles podem compartilhar algum material, mas o problema é o prazo... Falou 

a Ana com ar de aflição.  

— Para piorar, vale metade da nota da disciplina e o professor não deu nenhuma 

explicação, modelo... NADA! Apenas disse que queria a resenha e o prazo... Já vi que 

dependendo do próximo trabalho ou prova vou correr o risco de perder a disciplina e 

atrasar o curso, pois essa disciplina é pré-requisito. Desabafou o Mauro...  

A Clara recebeu o lanche que estava esperando, desejou boa sorte ao Mauro, 

despediu-se dos amigos e foi encontrar com uma colega para finalizarem um trabalho. O 

Mauro ficou pensativo enquanto tomava seu café preto e amargo. O Gui começou a 

pesquisar sobre resenha na internet, enquanto a Ana procurava no aplicativo da biblioteca. 

Paula se aproximou do grupo toda feliz e percebeu todos cabisbaixos. Ao saber o 

motivo de toda aquela aflição, puxou a cadeira e perguntou se o Mauro teria aula no 

próximo horário, ele disse que não, pois a professora estava viajando. 

— Ótimo! Vamos por partes... todos vocês provavelmente já leram alguma 

resenha, talvez só não soubessem o que estavam lendo. 

— Sério? Perguntou o Mauro, um pouco mais animado. 

— Sim! Existem basicamente três tipos de resenha: a descritiva, a crítica e 

científica. Qual o seu professor pediu, Mauro? 

— Ele só disse que era para escrever uma resenha, nem sabia que existia mais de 

um tipo. 

— Certo! Eu vou explicar um pouco de cada e você tenta lembrar se durante a 

aula o professor falou para fazer ou não alguma coisa dessa. Combinado? 

— Combinado! 
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Nesse momento, o Gui e a Ana pararam de pesquisar e começaram a prestar 

atenção na explicação da Paula. Ela tinha esse jeito de fazer com que tudo parecesse 

simples. 

Enquanto a Paula explicava a resenha de modo geral e com ênfase na resenha 

descritiva, o Gui perguntou se a resenha e o resumo não eram a mesma coisa já que 

serviam para apresentar algo, como um livro ou um filme. Então a Paula esclareceu que 

existe sim semelhanças, mas enquanto o resumo é “generalista” na apresentação, a 

resenha é mais “detalhada”, podendo aprofundar em um aspecto que o resenhista ache 

mais relevante. 

— Mas, atenção! Essa é a resenha descritiva, ainda que você faça uma 

apresentação mais específica, você não deve se posicionar. Entendeu? Deve apenas 

apresentar... Para se posicionar você precisa escrever uma resenha crítica ou científica. 

— Ah! Então eu realmente já li resenha, pois já li vários textos falando mal de 

filmes, por exemplo. Falou Ana. 

— Não, Ana! Não é porque a resenha é crítica que precisa “falar mal”, é crítica 

justamente por ter o posicionamento do resenhista, tanto para criticar positivamente 

quanto para criticar negativamente, desde que tenha um embasamento, não basta criticar 

por criticar. 

Entendeu? 

— Tá! Mas, qual a diferença para a resenha científica? Perguntou Mauro um 

pouco confuso. 

— Ah! Apenas o conteúdo...como o mesmo nome já diz é uma resenha de cunho 

científico, utilizado mais no meio acadêmico e que, justamente por esse motivo, exigirá 

uma qualidade ainda maior do embasamento da sua crítica, seja qual for. Já a resenha 

crítica pode ser usada por qualquer área e circular em qualquer meio, por isso é comum 

vermos resenhas desse tipo em jornais e revistas que atendem ao público em geral, 

principalmente com resenhas de filmes e livros. Lembram que eu disse que vocês já 

deviam ter lido?! Foi por causa disso... 

— Entendi! Afirmaram os três. 

— Conseguiu descobrir qual o seu professor pediu? 

Bem, pensando em tudo que você disse e lembrando da aula, só pode ser a resenha 

crítica, pois no final ele disse que estava ansioso para saber o que nós tínhamos achado 
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do filme e para isso é preciso se posicionar, então não pode ser a resenha descritiva e 

como não é algo de cunho científico, também não seria a resenha científica. Obrigado! 

Respondeu Mauro... 

— De qualquer forma, manda um e-mail para seu professor perguntando. Certo?  

— Só tem mais um problema!  

— Qual? Questionou Paula surpresa.  

— Agora eu já sei o que é, mas não sei fazer...  

Ana na mesma hora se levantou e disse: “fazer você só vai saber fazendo e não 

tem muito tempo para aprender, antes da Paula chegar eu encontrei alguns livros que 

podem ajudar, vamos logo antes que a biblioteca feche, pois, um dia a mais faz 

diferença...”  

E lá foi ela puxando o Mauro pelo braço, enquanto a Paula e o Gui riam da situação 

pensando: mas que resenha é essa?!  

Dois anos se passaram desde que tudo isso aconteceu. A pandemia não acabou, os 

estudantes continuam tendo suas aulas, alguns de forma presencial e outros 

remotamente... E hoje em algum lugar do país, um universitário enviou uma mensagem 

no grupo dos amigos com o mesmo sentimento de aflição, pois o professor pediu que 

escrevesse uma resenha... 
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COM PITADAS DE AFETO SE TEMPERA UMA VIDA 

 

SOUSA, Álvaro17  

 

Nos entrelaços em fios de afeto, temperos e bons afagos, com certeza se faz o 

eterno. Em matéria de presença Tia Cileide sempre foi e continua sendo potência de vida, 

e isso eu posso chamar de eternidade. Se tem algo que o tempo nunca será capaz de apagar 

é a nítida asserção que por misturas de temperos e especiarias o amor se faz refeição, e 

tantas foram às vezes que sua mesa se tornou solo sagrado, pela arte do encontro 

recebíamos a graça da perfeita forma de Tia Cileide amar: cozinhar. 

Não só em cozinhar, mas pela gentileza de cuidar, servir e zelar no nosso meio, 

de fato, Tia Cileide sempre esteve como pedra angular. E eu franzino, assutado e miúdo, 

típico de um pedaço de gente ousado que resolvera nascer prematuro, no seio da minha 

tia fui nutrido, amamentado e amparado. Muitas foram as mulheres que me encheram de 

ceiva a vida, mas com toda certeza de Tia Cileide herdei um cordão quase que umbilical. 

Há diversas coisas pelas quais a grande Cileide nasceu para fazer, mas de todas a 

maior e mais latente foi a arte de cuidar. O “amar a tantos” é tão gigante que há 

multiformas ou linguagens para expressá-lo e cozinhar sempre foi a sua linguagem de 

cuidado favorita. O amor é caminho, é ponte, é largada e chegada. Ninguém se perde ao 

conseguir amar. 

Gosto de acreditar na premissa que diz: existimos para amar e o amor nunca há de 

acabar. Nesse lampejo de eternidade, sinto que ao misturar ingredientes na cozinha eu 

consigo também eternizar Tia Cileide, resgatar as memórias afetivas que transbordam em 

mim e ouvir o seu bordão cheio de candura que se fazia compreensão “mas é, meu fio,mas 

é...”. Eu sempre tive medo do que acaba, mas a certeza que o amor nunca finda me faz 

acreditar que Tia Cileide é um pedacinho da eternidade que habita em mim. Ela deixou 

de ser matéria e passou a ser memórias eternas minhas. 

Quem da cozinha faz ateliê aprende que nada está perdido, basta ser criativo e o 

amor continua sendo servido. Sigo com meu potente desejo de continuar sentindo o afago 

da minha Cileide por todo o meu aqui e agora como fagulha do eterno que habita no meio 

de nós. Que a cada mistura de sabores sua presença possa renascer em mim. Que na 

 
17 Psicólogo, gestalt-terapeuta e apaixonado pela poesia. Nossa Senhora da Glória, Sergipe, Brasil.  
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certeza da imortalidade do afeto eu continue acreditando que nada se vai, nada se perde e 

tudo se transborda. Em mim, seu amor segue a transbordar. Sempre me restará amar, pois 

só amor tem a função eternizar.  

E, agora, questiono eu: qual o tempero da vida? Com quantas pitadas a vida deixa 

de ser insípida? Cileide como nata cozinheira com alma de tecelã usando os fios do afeto 

me mostrou que só o amor traz sabor à vida e que cozinhar é arte que tece colchas de 

amor. 

Então, em mim, em muitos e tantos o seu tempero, como centelha divina, segue 

te eternizando e sendo explosão de afeto. E, assim, traz sabor a insípida vida que ficou 

após seu salto para eternidade. E como uma receita, uma prece, um mantra, seu amor se 

tornou ingrediente vital, luz, memória, figura e até minha religião. Só o amor eterniza as 

pessoas. 
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AS TRÊS FACES DO ESPELHO 

Les Trois Visages du Miroir 

 

FILHO, Jailton dos Santos18 

 

Bouquet 

“Você me dá um beijo/ me pede pra esperar/ entra no seu banho/ diz que já vai 

se deitar/ deixa a porta aberta/ vai tirando a roupa/ eu fico olhando tudo/ com água na 

boca.” Na mente de Armando, uma série de flashs e um conjunto de frames (re)produzem 

constantemente a cena do banho da amada na noite de núpcias. Somos escravos da 

memória. E, quando o amor é o motivo da escravatura, nunca conseguiremos a alforria. 

Eis que a noite se finda e os cônjuges saúdam o dealbar do novo dia, o primeiro deles 

como casados, até que a morte os separe. 

O dia havia começado com a chegada dos noivos à Igreja Matriz de São Judas 

Tadeu, às 7h da manhã de uma terça-feira chuvosa. Um ano, quatro meses e vinte dias 

após a primeira troca de olhares entre ambos, nas proximidades da escola em que ela 

estudava. Enfim, chegou o dia do “sim” – escrito, pois o consentimento recíproco já se 

fazia presente diariamente na vida do casal pré-nupcial. 

“Armando e Lorena, dois corações em uma só carne.” Eis a frase estampada em 

todos os convites e lembrancinhas referente à festa do casamento. O cerimonial seguia 

seu rito conhecido, incluindo a tradicional chuva de arroz ao término da liturgia 

matrimonial, na saída do templo, sob o lindo e longo carpete vinho tinto. Os circunstantes, 

então, se dirigiram ao salão de festa, com o primeiro ato no local sendo o tão aguardado 

– por parte, sobretudo, das moças –, arremesso do buquê, que viria a ser organizado no 

lindo jardim, repletos de margaridas e acácias, anexo ao imponente prédio.  

Cerca de quinze jovens se dispuseram em um semicírculo, prontas a segurar o 

ramalhete, que viria a ser jogado pelas mãos de Lorena, que se encontrava de costas para 

elas, no centro do arco. No entanto, as flores não alçaram voo, mas sim foram passadas 

às mãos de Xavier (amigo íntimo do casal) que dispondo do buquê, dirigiu-se à sua 

namorada, ajoelhou-se defronte dela e lhe pediu a mão direita. Os presentes não 

 
18 Professor, escritor, contista e romancista. Nossa Senhora das Dores, Sergipe, Brasil. 

jailtonfisicaufs@gmail.com 
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economizaram na ovação, tornando o momento mais lindo, porém não menos tenso. 

Todavia, tudo isso só faria sentido com o consentimento da dama, de modo que todos 

esperavam o novo sim, a ser proferido pela escolhida. Eduarda era o nome da 

homenageada que, mediante tanta expectativa, ficou muda. Então, após alguns 

intermináveis segundos de paralisia e vendo Xavier aos seus pés, com o buquê em mãos 

e lágrimas nos olhos, disse: 

— Não posso! — Deu meia volta e correu em direção ao banheiro. 

 

Toilet 

As lágrimas sobre a maçã do rosto de Eduarda escorriam com muita força, a ponto 

de não ser necessária a água da torneira para lavar sua pela roseada, antes maquiada. Suas 

mãos trêmulas e seu coração acelerado deixaram-na a dois passos do inferno, enquanto 

algumas das demais madrinhas, em vão, tentavam abrir a porta do banheiro. Depois de 

longos minutos, Eduarda saiu. Cabelos com os cachos desfeitos, orelhas sem brincos, 

lábios sem batom. Nenhuma palavra se ouviu de sua boca. Os que a viram, limitavam-se 

a julgar com cochichos à distância. Xavier, que jazia desolado no jardim rodeado dos seus 

amigos, apenas contemplou com um leve levantar de pescoço, o seu carro partindo no 

horizonte, levando sua amada. O jovem romântico, daquele momento doravante, 

percebeu que o verbo superar teria de ter conjugado diariamente. 

“Cento e dez/ cento e vinte/ cento e sessenta/ só pra ver até quando o motor 

aguenta/ na boca ao invés de um beijo, um cliché de menta/ na sombra do sorrido que eu 

deixei/ numa das curvas da Highway.” O carro ia seguindo sem destino certo, com 

Eduarda ao volante, sozinha, em meio a um turbilhão de sentimentos. Parou em um posto 

de gasolina, estacionou e foi ao restaurante de conveniência. Antes de entrar, pegou o 

celular, que por muitas horas estava bloqueado, diante de tantas ligações e mensagem sem 

retorno. Suspirou e ligou para Moacir - o motivo do seu impedimento. Não há aqui um 

clássico triângulo, mas sim um quadrado amoroso, pois Moacir era noivo de uma mulher 

que nada sabia do iceberg que estava prestes a naufragar. 

— Mô! — eis como Eduarda chamava o seu amante — Xavier me pediu em 

casamento na festa de Armando e Lorena... 

E após o relato do ocorrido, Moacir limitou-se a dizer: 
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— Você perdeu a oportunidade de noivar. Eu já sou noivo e vou continuar sendo. 

Esqueça-me! 

Eduarda desmaiou. 

 

Âme 

Transcorrido um intervalo não cronometrado com precisão de relato, Eduarda 

acorda em uma sala cirúrgica, presa a uma cama, com um aparelho que suspendia seu 

braço esquerdo, de modo a deixá-la sempre com a mão levantada. Ao lado do leito, havia 

uma tela de LED, na qual se mostravam gráficos referentes ao batimento do seu coração. 

Ainda delirante, ela aos poucos consegue visualizar um homem de branco, ao tempo que 

sua mente processava imagens dos momentos vividos. O corpo continuava entorpecido e 

o novo sono foi inevitável. 

Uma semana em coma induzido. Durante esses sete dias, a vida dos que estavam 

presentes na festa correu normalmente, exceto a de Xavier, que poucas horas depois de 

ser abandonado, recebeu uma ligação da seguradora do seu carro, informando sobre a 

localização de seu automóvel em um posto de gasolina. Desde então, fez do hospital sua 

segunda casa, recebendo em tempo real informações sobre a paciente que tanto amava. 

Ciente do que se passou, através de uma correlação dos fatos, Xavier descobriu a 

traição de Eduarda. Entendendo a culpa, percebeu que a ré já estava cumprindo a 

sentença, proferida pela natureza do destino. Quando, pois, Eduarda despertou, ele 

contrariou as ordens médicas para deixá-la descansar e foi ao seu leito. Antes de qualquer 

tipo de desculpa ele pediu que ela relatasse o seu sono de sete dias, ciente de que há algo 

nas nossas mensagens oníricas que nos fazem viver cientes de que não apenas existimos.  

Mas afinal, mesmo na posição de traído, Xavier poderia ditar os passos seguintes 

que Eduarda teria de seguir? O amor não deveria ser flexível à estadia, compreensível 

com a partida e racional com as escolhas? Há uma discrepância no sinônimo de “amar”, 

que em vão interpretamos como sendo o mesmo de “pertencer”. A natureza de cada ser 

carrega em sim uma faculdade de lidar com os sentimentos, sem nos preocuparmos com 

o significado de cada sensação, mas sim na diligência que cada um de nós possui ao sentir. 

 

Une femme, um amour, une douleur 
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Os sonhos de Eduarda não contrastavam com a realidade, pois em sua mente e em 

seu coração apenas um amor a abrandava, e este, ainda que não sendo recíproco, ela só 

sentia por Moacir. Afinal é melhor sofrer por aquilo que poderia ser, do que viver para 

sofrer algo que poderia ser evitado. Então, com uma tenacidade admirável, disse a 

Eduardo: 

— Você esteve comigo mesmo quando eu não quis estar com você. Eu, por outro 

lado, quis estar com alguém que, mesmo quando estava comigo, induzia-me para que eu 

estivesse com você. Assim vamos construindo a trama da vida, sendo atores e 

espectadores de um só espetáculo escrito com um roteiro repleto de querer e não querer. 

Como puder estar com você amando Moacir, mesmo sabendo que você me amava? Será 

que eu, assim como você, também não fui enganada por esperar por um amor destinado 

a outro coração? Eu não posso te escolher, pois já escolhi outro, que não me escolheu 

pelo mesmo motivo que eu não te escolho. Por isso, saia deste quarto sem olhar para trás 

e escolha viver uma vida sem querer entender o que é o amor. 

Xavier saiu sem permissão para voltar. Na primeira esquina, decidiu atirar-se no 

movimentado cruzamento de automóveis, apressados por um trânsito frenético. Mas de 

que isso valeria? Morreria e mataria outras pessoas por causa da escolha de uma pessoa 

que não o tinha escolhido. A vida, pois, insiste em conectar tudo e a todos em um só 

rebanho de escolhidos. O efeito dominó, mesmo que tardiamente, não deixa de nos 

atingir. Ele então seguiu sem destino, tal qual sua amada naquela manhã chuvosa de terça. 

Com o mesmo carro usado por Eduarda, dirigiu ao encontro do seu próprio interior, no 

mais profundo desejo de saber o que se sente, quando tudo o que sentimos é o desejo da 

introspecção. Ele estava indo, na certeza de que voltaria para a vida, que não definhava 

em avisar sobre sua curta e finda passagem. 

No hospital, a sós com o médico, Eduarda soube que a causa do seu desmaio não 

foi somente a perda de um amor que ela nunca obteve. Uma silenciosa calcificação nas 

amígdalas cerebrais avançava de forma irremediável, comprometendo o seu sistema 

límbico. Ouviu o cirurgião dizer que ela possuía poucas horas para se despedir dos 

familiares. Em prantos e aceitação do fardo do destino, silenciou-se. Voltou-se ao leito e 

com algumas lágrimas, viu pela janela do quarto um carro partindo da esquina mais 

próxima, sem destino. 
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CARMELINA: AMENIZADORA DOS MALES 

 

ARAGÃO, Carlos Alexandre Nascimento19 

 

O ramo murchou! Essa é uma expressão que permeia o dia a dia de rezadeiras das 

pequenas e longínquas comunidades brasileiras, pois os populares sempre vão até elas em 

busca de um sossego para a dor do corpo e da alma, sempre encontram as portas abertas.  

É, caro(a) leitor(a), sabemos que esta prática vem sendo desenvolvida há muito 

tempo, pois outrora não havia a presença do médico como hoje ocorre, restando a 

rezadeira a função de curar, passando assim de geração a geração. Apesar disso, muitas 

sofreram/sofrerem discriminação por algumas pessoas, devido a dogmas religiosos ou ao 

cunho científico, acreditarem que esta ação seja apenas um meio ilusionário ou 

desvinculado de Deus. Mas a resistência consegue romper as barreiras e atender aos 

anseios de quem realmente precisa de tal atendimento. 

Percorrendo as estradas do nosso Nordeste, vamos encontrar grandes figuras 

femininas que desempenham esta função, ganhando respeito e admiração de todos os seus 

conterrâneos. Entre essas figuras destaco a senhora Carmelina. Sua presença é de muito 

significado na vida de diversas pessoas do acolhedor Povoado Segredo, Aquidabã-SE. As 

suas rezas se entrelaçam com o sentido da vida e a memória afetiva dos moradores. Além 

disso, é dona de uma simplicidade e acolhimento que são poucos os seres humanos 

nutridos desses valores. O seu sorriso acolhedor acomoda os corações das pessoas aflitas, 

a voz suave soa como uma sintonia de Bethoven, penetrando cada ponto poroso da pele 

humana, formando uma harmonia que transcende os limites do corpo. Conviver com ela 

é uma dádiva.  

Essa tradição vem entrando em extinção, pois as novas gerações já não têm a 

mesma crença, devido ao seu contato com a tecnologia ou até mesmo por não conhecerem 

os encantos da mãe natureza. 

Cabe salientar que essa herança advém dos povos indígenas, por eles terem uma 

relação intima entre a natureza e a cura da alma. Lamentamos que não tenham sua cultura 

 
19 Mestre e doutorando em Letras pela Universidade Federal de Sergipe. Professor de Língua Portuguesa 

da rede estadual de Sergipe e da FAPIDE e presidente da Academia Gloriense de Letras (AGL). 

cana_aragao@yahoo.com.br 
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e costumes respeitados por nós que as desconhecemos. Sendo assim, penso ser necessário, 

caro(a) leitor(a), conhecermos as tradições desses povos para aprendermos respeitar, 

porque é através deste ato que haverá a permanência da ação. 

Espero que outras Carmelinas possam brotar nos grotões brasileiros, capazes de 

amenizarem os males existentes na trajetória da vida e no fortalecimento da alma. O corpo 

e o espírito não são espaços impenetráveis. Não há mau-olhado ou carne quebrada que 

uma boa reza não cure. 
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CARTA PARA DJAMILA 

 

DRUMMOND, Carmem20 

 

Escrevo tomada por afetos, invadida por memórias que achava suplantadas, 

superadas, e por isso derramo, absorvida pelo desejo de resgate, de encontro. Entre trilhas 

de esquecer e lembrar enveredo pelos retalhos coloridos que faziam lençóis e cobriam as 

camas de minha avó, e agora aquecem meu peito.  

 Escrevo pela experiência de partilhar alquimias, sabores e esperanças tantas de 

Maria, Lidia, Lili, Guilhermina, por nos sabermos nelas e permitir que permaneçam, tal 

qual a sua vó Antonia existe em você, e agora um pouco em nós. Porque suas cartas 

multiplicaram as avós do mundo, romperam a geografia do espaço e chegaram aos sertões 

daqui. 

Elas recriam, confundidas pela realidade, os quintais de nossa infância, imaginam 

pés de manga, pés de jaca, umbuzeiros, bonecas de milho, brincadeiras, pés no chão 

germinando futuro. Elas partilham menina, colo e solidão. 

Sua mãe, como a minha, sabia coisas grandes. Casa limpa, filhos de cabelos 

penteados, caminho pra escola, peito com perdão. Você aprendeu com ela, seu pai 

aprendeu com ela. Elas ensinam coragem. 

Djamila, as suas cartas não me curaram, ao contrário, disseram das dores que me 

são crateras, me atravessaram em nossas diferenças, me fizeram encontro com as nossas 

humanidades e me acenam possibilidades de trégua entre a praia e o sertão de areias 

tantas. E quem sabe de asas coladas como você e elas. 

Os pés de voar de minha avó andaram léguas e léguas, pelas catingueiras daqui e 

nunca alcançaram a areia da praia, seus olhos não se depararam com a volúpia do mar. 

No entanto, ela está em dona Antonia, e elas sobram em mim e em você.  

 E assim, suas cartas-histórias vão cavando as minhas, enquanto as rezas de vó, 

prestes a inteirar noventa e dois anos, ainda me sustentam, o ramo bailando em minha 

 
20 Carmem Drumond, da terra e das razões de mercúrio, diz o cotidiano em letras de contar histórias de 

farinhas e farofas em salas de florescer sonhos e abraços. Lunática, é desatar de sentidos e emoção sob o 

céu do sertão. Entre prosas e canções, é marciana em deleite das narrativas que o mundo tece. Dos anéis de 

saturno, é gente que brilha para não se perder. É caminho de ir e vir. 
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frente, a ladainha sussurrada, a planta ficando murcha, a certeza de quebranto, as receitas 

colhidas no terreiro. E minha vó é promessa de cura, e me faz lágrima sem represa. 

Escrevo porque não sei rezar ou fazer chás curativos. 
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JOSÉ MÃOS LIMPAS 

 

DUARTE, Vera21 

 

Ato Primeiro 

 

Giovana Martins tinha-se tornado, nos últimos tempos, a mais famosa cientista 

africana. Ela tinha feito o curso de Física Nuclear em Portugal no Instituto Superior 

Técnico de Lisboa e depois fora fazer um doutoramento nos Estados Unidos da América, 

em Silicon Valley, na California. 

Desde pequena que ela amava as máquinas e tinha por elas uma infinita 

curiosidade. Muitas das bonecas e outras prendas que lhe ofereciam acabavam 

invariavelmente desmontadas e montadas por ela vezes sem conta. Contrariamente a 

muitas das suas colegas da escola primária e do liceu, que se sentiam à vontade nas 

disciplinas de línguas, história, filosofia e política, ela era boa em matemática, física e 

ciências naturais. 

Os pais, que seguiam com muita atenção os cinco filhos, cedo viram que ela tinha 

algo de diferente em relação aos outros. Enquanto estes preferiam a algazarra das 

brincadeiras com os primos e amigos para ocupar os tempos livres, Giovana sempre 

preferira as brincadeiras mais “sentadas” como eles diziam, ou seja os jogos de 

computadores, a desmontagem dos brinquedos seguido de sua montagem e os robôs, 

quaisquer que eles fossem. Assim, a robótica passou a ocupar um lugar cada vez mais 

importante e central na vida de Giovana. Após o curso e a pós graduação nos Estados 

Unidos, e apesar dos convites que recebeu para lá ficar a trabalhar, regressou a Cabo 

 
21 Primeira ocupante da Cadeira nº 07 de Membros Correspondentes da Academia Gloriense de Letras, cujo Patrono é 

o poeta cabo-verdiano Corsino Fortes. Desembargadora, formada em Direito pela Universidade Clássica de Lisboa. 

Membro das Academias Caboverdiana de Letras, de Ciências de Lisboa, Gloriense de Letras. É investigadora 

correspondente do Centro de Humanidades/CHAM da Universidade Nova de Lisboa. Foi Ministra de Educação Ensino 

Superior, Presidente Comissão Nacional Direitos Humanos e Cidadania, Conselheira do Presidente da República e 

Juíza Conselheira do Supremo Tribunal de Justiça. Integrou organizações como Centro Norte-Sul Conselho d`Europa, 

Comissão Internacional Juristas, Comissão Africana Direitos do Homem e Povos, Associação Mulheres Juristas e 

Federação Internacional de Mulheres de Carreira Jurídica. Foi condecorada pelo Presidente República com a Medalha 

Ordem do Vulcão (2010); pelo Governo Cabo Verde com a Medalha de Mérito Cultural (2005); recebeu os prémios 

Norte-sul DH do Conselho d`Europa (1995); Tchicaya U Tam´si de poésie africaine (2001) e Sonangol de Literatura 

(2004). Publicou Amanha Amadrugada (1993), O Arquipélago da Paixão (poesia, 2001); A Candidata (Ficção, 2004); 

Preces e Súplicas ou os Cânticos da Desesperança (poesia, 2005); Construindo a Utopia (Ensaios, 2007); Ejercicios 

poéticos (poemas em Espanhol e Francês, 2010); A Palavra e os Dias (Crónicas, 2013); A Matriarca - uma estória de 

mestiçagens (romance, 2017); De Risos & Lágrimas (Poesia, 2018) e a Reinvenção do mar (Antologia poética 2018), 

Cabo Verde um roteiro sentimental viajando pelas ilhas da sodad do sol e da morabeza (prosa, 2019). 
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Verde, já acompanhada de Francisco Almeida, com quem se tinha casado logo no 

segundo ano de formação em Silicon Valley. Ele também estava a fazer uma pós- 

graduação em Inovação Digital e era filho de um imigrante cabo-verdiano que há muitos 

anos se fixara em Boston e aí constituíra família com uma americana. 

Os dois tinham-se sentido atraídos um pelo outro praticamente desde o momento 

em que foram apresentados, ainda no primeiro ano. Foram-se encontrando cada vez com 

mais frequência e rapidamente a empatia inicial sucedeu o amor. Entenderam que se 

deviam casar logo e assim se apoiarem mutuamente. 

Francisco acompanhou Giovana para Cabo Verde e durante alguns anos deram 

aulas no Liceu da Praia. Entretanto tiveram dois filhos. 

Ao fim de alguns anos ficou claro que, apesar de quererem viver no seu país de 

origem, não havia condições para desenvolverem o trabalho de investigação que 

pretendiam. Com o currículo que ambos tinham não foi difícil serem colocados num 

grande centro de investigação na África do Sul. 

Entre o trabalho profissional e a criação dos filhos, Giovana não podia deixar de 

notar o  desregulamento que estava a acontecer em muitos países africanos, entre os 

quais a própria África do Sul pós Nelson Mandela e, sobretudo, em Angola e 

Moçambique, países irmãos do seu país natal. Ela via com grande consternação a miséria 

em que viviam as populações desses países e a riqueza ostensiva e vexatória dos 

governantes e            de um grupo reduzido de cidadãos próximos ao poder. Ela e o marido 

falavam muito sobre isso com os filhos que, cada vez mais crescidos, também viam com 

desagrado as inúmeras situações de mal estar das populações africanas, o que muito os 

interpelava. 

Um dia, no momento em que a família estava a passar férias em Cabo Verde, no 

período  entre o Natal e o Fim do Ano, Giovana chamou o marido e os filhos, ambos já a 

fazerem curso superior, e disse-lhes que naquele dia, enquanto estava a fazer o seu 

footing matinal, tinha tido uma epifania que gostaria de compartilhar com eles. 

Todos ficaram curiosos e perguntaram o que seria. 

Ela então explicou que gostaria de construir um robô que permitisse verificar a 

genuinidade das boas intenções de qualquer candidato que pretendesse concorrer ou que 

fosse indicado a um cargo público de direção, para ver se estava a fazer de consciência 

limpa, a fim de trabalhar em prol do bem comum e não para procurar enriquecer 
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indevidamente, mediante a apropriação descarada dos bens públicos. 

O governo da África do Sul, a quem Giovana apresentou o projeto em primeira 

mão, não       quis financiá-lo. Moçambique também se recusou alegando falta de recursos. 

Já o governo de Angola, presidido por um economista, que estava ativamente a tentar 

mudar o status quo de corrupção em que país independente se tinha afundado, aceitou     o 

projeto de braços abertos. 

Giovana e o marido mudaram-se de armas e bagagens para Angola e ao longo de 

dois anos trabalharam afincadamente na construção do robô a que chamaram “José Mãos 

Limpas” como o tinham batizado desde que a ideia nascera. 

Cheios de esperança, Giovana, Francisco e a equipa de investigadores com quem 

eles tinham trabalhado ao longo dos dois anos, foram entregar o resultado do seu 

trabalho ao Presidente. 

“José Mãos Limpas” era um robô em forma de cadeira, com a aparência de um 

homenzinho sentado, que tinha na mão direita um capacete e na mão esquerda uma 

espécie de folha de papel, tudo ligado entre si por uma sofisticadíssima rede de 

conexões. 

O capacete era aplicado sobre a cabeça do candidato quando este já se encontrava 

sentado e a folha de papel sobre o seu coração. 

Ao fim de quatro horas de trabalho de auscultação o robô estaria em condições 

de elaborar um relatório onde daria indicações sobre o caráter do candidato, os valores, 

os  objetivos, as ambições e, sobretudo, se tencionava trabalhar em prol de todos ou 

apenas para o seu bolso. A folha de papel sobre o coração permitia ver se ele estava 

apetrechado de bons sentimentos ou se apenas de cobiça, ódio, rancor ou outro 

sentimento negativo. O relatório resultaria das respostas dadas pelo candidato a uma 

série de cem perguntas, conduzidas pelo robô.  

Uma jovem ativista de Direitos Humanos, Diana Carolina, que seguia com 

interesse os trabalhos da equipa de Giovana, foi a primeira pessoa a ser auscultada pois 

estava interessada em candidatar-se a deputada nas próximas eleições. 

A prova decorreu sem incidentes e ao fim de quatro horas veio o resultado: 

aprovada com distinção! 

A partir desse momento, todos os candidatos a qualquer cargo público em Angola 

passariam a ser submetidos a esse teste. A Assembleia Nacional do país, preparou e 
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aprovou uma legislação referente ao uso do “José Mãos Limpas” e os primeiros 

resultados começaram a aparecer pouco tempo depois de a legislação ter entrado em 

vigor. 

Outros países foram a pouco e pouco aderindo ao projeto “José Mãos Limpas”, 

que passou também a ser conhecido como “Joseph Clean Hands”. 

 

Ato Segundo 

 

Vinte anos depois, Susana acordou do coma em que um condutor embriagado a 

tinha atirado, quando atravessava calmamente a rua de Praia de Bote em Mindelo. 

Vinha dizendo baixinho que o mundo seria bem melhor se não houvesse essas 

coisas de fascismo, imperialismo, colonialismo, racismo, chauvinismo, machismo e 

sobretudo... 

Nesse momento, um enorme buraco escuro abriu-se no seu espírito e caiu num 

poço sem fundo. ... e sobretudo se não houvesse tanta corrupção... - concluiu Susana com 

uma voz fraquinha, quase inaudível, espantando a enfermeira que estava sentada ao seu 

lado desde que o hospital se tinha apercebido que os sinais vitais pareciam tender a 

melhorar. 

 – É um milagre, está a acontecer um autêntico milagre - comentou baixinho para si 

própria a enfermeira enquanto se dirigia a Susana - Calma, calma o médico já vem aí. 

O médico não tardou a chegar. Ao fim de todos aqueles anos de coma aquela 

mulher voltara a vida. 

Susana era uma jovem jornalista muito ativa, que vinha fazendo uma série de 

reportagens, denunciando a corrupção que grassava em Angola e como o povo angolano, 

dono de um país tão rico, na sua maioria vivia na pobreza e na miséria. Chegou-se a 

desconfiar que o acidente tinha sido encomendado. Mas nunca se provou nada... 

Levou algum tempo até que Susana se recobrasse das mazelas que o coma 

prolongado lhe tinha provocado. Aliás ela nunca iria recobrar-se completamente. Mas o 

curioso é que animicamente ela continuava a mesma. E apesar dos seus combalidos quase 

cinquenta anos, ela ansiava voltar a trabalhar e queria ir a Angola. Havia um zum zum no 

ar que a estava a intrigar... 

Três meses após ter saído do coma Susana desembarcou no aeroporto de Luanda. 

https://www.academiagloriensedeletras.org/revista-da-agl/


 

 
https://www.academiagloriensedeletras.org/revista-da-agl/ 

66 ISSN 2764-3018 - Revista AGL / Nossa Senhora da Glória (SE), N. 3, dez/2022. 
Revista A

G
L

 

Logo               ali começou o seu espanto. As pessoas tinham um ar mais arrumado, mais contente, 

de maior bem-estar. Mesmo os homens que carregavam as bagagens. A miséria, que era 

a primeira coisa que saltava à vista quando se chegava a Luanda, não irrompia como 

cogumelos. O que se passava? Onde estavam os grandes outdoors do Presidente? Onde 

estavam as palavras de ordem do Presidente? Onde as moedas cunhadas com o busto do 

Presidente? Onde as notas com a face do Presidente? E até no táxi não viu as bandeirolas 

com o rosto do Presidente omnipresente. Como estava muito cansada foi logo para o 

hotel. 

Aí a mesma surpresa. Em nenhuma parede estava dependurado o retrato 

ligeiramente sorridente do Presidente. Adormeceu com uma estranha sensação de alívio. 

No dia seguinte, a caminho da cadeia de Viana, o espanto foi total. Nem 

mendicidade, nem deficientes, nem meninos magros de barrigas inchadas. Ela lembrou-

se que o que mais a tinha chocado, quando estivera em Luanda a preparar as reportagens 

cerca de vinte anos atrás, tinha sido exatamente a quantidade de mendigos, de deficientes 

físicos, de crianças rotas e subnutridas e velhos abandonados a sua sorte. Tinha mesmo 

entrevistado alguns no caminho que levava à prisão de Viana. Não cabia em si a ansiedade 

que sentia. 

Atónita perguntou a um transeunte como se tinha chegado a tal estádio de 

harmonização da sociedade angolana e este respondeu, algo espantado: 

 – Então não sabe que desde que inventaram a máquina da verdade que todos os 

candidatos ou indicados a qualquer cargo público são obrigatoriamente a ela submetidos 

e todos os que forem reconhecidos como vendilhões do templo, corruptos, racistas, 

fundamentalistas, ditadores, são automaticamente excluídos? Assim qualquer  órgão de 

governação e qualquer lugar de direção pública em todo o país só podem ser ocupados 

por homens e mulheres íntegros, compassivos e competentes, que pensam e       trabalham em 

prol do bem comum e não para o seu enriquecimento pessoal ou dos seus familiares e 

amigos. É, por isso, que desde então Angola vem mudando radicalmente. 

 – E como funciona essa máquina da verdade? - Perguntou Susana, ainda atónita. 

 – É relativamente simples. Quando alguém se candidata ou é indicado para algum cargo 

de governação ou direção em organismo público, antes de se submeter à eleição ou aceitar 

a indicação, é sujeito a um exame na máquina da verdade, onde se infere o seu caráter e 
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a verdadeira nobreza de suas intenções. Se der positivo, sinal verde, segue adiante. Se der 

negativo, sinal vermelho, fica inibido durante pelo menos dez anos de se candidatar a outro 

cargo público. Angola e todos os países que têm aderido a este sistema estão a expurgar 

a horda de criminosos de colarinho branco que há anos  conspurcava a gestão pública. A 

máquina da verdade chama-se “José Mãos Limpas” ou JML como também é conhecida. 

 

Epílogo 

 

Fascinada e embevecida, Susana pode finalmente aquietar o seu coração e 

abençoou os anos cinquenta do século vinte e um, que era claramente uma época de 

prosperidade sobretudo para uma parcela da humanidade que tanto necessitara. 

Procurou então a cientista Giovana Martins e começou a fazer uma série de 

reportagens       sobre ela e o robô “José Mãos Limpas”. Foi aí que ficou a saber que agora a 

presidente do país de Ana Carolina fora a primeira candidata a ser submetida a JML. 

Dois anos depois Giovana Martins e o marido foram galardoados com o Prémio 

Nobel da Paz pela enorme contribuição que estavam a dar à consecução da democracia e 

do desenvolvimento em África e no mundo com a invenção do “Joseph Clean Hands”. 

 
Praia, 2 de outubro de 2021 
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TEMPOS INCERTOS, A NOVA REALIDADE 

 

FREIRE, Janete de Souza Lima22 

 

Vagando por ruas desertas, me pego pensando: O que será de nós nos dias 

vindouros? Vivemos tempos difíceis, tempos em que as pessoas estão presas em suas 

casas. 

As poucas vezes que é possível sair nas ruas para fazer atividades que 

anteriormente eram tidas como normais como: ir ao supermercado, fazer uma caminhada, 

bater papo, trabalhar, ir à igreja... hoje não mais é possível. O cenário mudou, ao andar nas 

ruas é visível a angustia no olhar das pessoas, ruas caladas e desertas, logo, para nós, que 

somos um povo alegre e hospitaleiro. Agora somos um povo mascarado e angustiado. 

Quem poderia imaginar que o simples fato de cumprimentar, bater papo com os amigos, 

visitar nossos familiares, passaria ser algo perigoso e proibido? 

A realidade hoje é distanciamento e isolamento social. Para complicar ainda mais, 

temos divergências de ideias no governo. Temos o que defendem que essa é a única 

solução para que o vírus não se alastre e os que defendem que apenas grupos pontuais 

fiquem reclusos, ou seja, somente os grupos considerados mais vulneráveis. 

Temos uma certeza, o caos já está instalado. Aquela nação hospitaleira, alegre, 

sorridente e de ruas movimentadas e barulhentas, deu lugar a ruas desertas, caladas, frias. 

Lojas, escolas, igrejas, universidades, enfim. Tudo está fechado! Pais de família não sabem 

mais o que fazer para sustentar suas famílias, pessoas adoecendo mentalmente. Parte do 

governo pensando na economia do país, outra parte pensando na saúde da população, e 

nós em meio a essa avalanche de acontecimentos. 

O que seguir? Quem está com a razão? Se já é difícil vencer o inimigo, imagine quando ele é 

invisível e por vezes desacreditado! 

 

  

 
22 Graduada em Letras Vernáculas pela Universidade Federal de Sergipe. Especialista em Língua 

Portuguesa e Diversidade Linguística pela FANESE. Pós-Graduada em Gestão Escolar pela 

Faculdade FUTURA.  
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CONTAVA MEUS DIAS 

 

MOURA, Marcello23 

 

quando notei, passaram-se meses, anos, décadas. e a vida a passar. 

quando era menino, pequenino, franzino, já guardava sonhos, na verdade já os 

colecionava. sonhos que no meu interior - bem dentro de mim - tinha certeza que seriam 

concretizados. fantasiava meus super-heróis, até achava que eles entravam na tv, até tentei 

entrar... foi frustrante, a verdade me tirou a ilusão, mas minha infância pueril, e inocência 

quase que infantil, foi vivida intensamente. fui um menino que aproveitou todas as fases 

da vida, inclusive as descobertas: uma ingênua loucura. não era popular, mas me destacava 

em tudo que me propunham a fazer. sempre respeitando os mais velhos, inclusive os 

professores: eu era apaixonado pelos meus... nesse campo meus pais foram verdadeiros 

mestres dos bons modos. 

um hiato... 

mudanças drásticas, separação, outro ciclo, outra vida, e a vida a continuar. agora já era 

adolescente, fase difícil e que transforma tanta gente. tenho comigo que a maior riqueza 

não é bens acumulados, não é uma conta gorda; é a educação adquirida. essa ninguém 

toma de você. está com você e morre com você. é só saber o que vai fazer com ela enquanto 

se está vivo. e eu sempre soube. cresci menino, fui jovem adulto, me tornei educador. fui 

cumeeira. arrimo de família ainda sou. estudos, perdas, ganhos, partilhas... força, muita 

força. 

o tempo passa tão rápido que quando se vê já é hoje, agora. de tanto contar meus dias e o 

que faria em meu dia, só lembrei de tudo que precisei passar para chegar aonde meus 

sonhos poderiam me levar. fui tempestade. fui calmaria. sou todo meu processo criativo. 

meu instante. meu instinto e minha libido. 

eu escrevo. também poetizo. há tempos já escrevia e nem sabia. mas sinto que sempre fui 

poesia. tão emocionante saber que as pessoas se encantam com o seu traçado. que seus 

escritos tocam o ser.  nas letras bem sei viver. 

 
23 Professor, poeta, escritor e membro efetivo da Academia Gloriense de Letras (AGL) e da Academia 

Internacional de Literatura e Artes Poetas Além do Tempo (AILAP). Graduado em Letras Português/Inglês 

e Especialista em Língua Portuguesa: Leitura e Produção de Texto. E-mail: mmoura08@hotmail.com. 
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agora é tempo, é espaço, é lembrança, é momento. agora estou aqui em meu leito. atento. com 

tempo de falar gratidão, Senhor do tempo! 
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COMO ESTOU NO MUNDO? 

 

SALES, Maria Veronica Santana24 

 

Não somos futuro sem presente e passado. Isto posto, entende-se que é precioso 

olhar o retrovisor, tomar consciência dos erros; estar no “a vida é agora” procurando 

acertar; focar no amanhã na certeza de que o caminhar se faz pelos trilhos retos. Todo 

indivíduo tem uma visão de mundo a expor. Todavia, qualquer imposição remete à audácia 

de querer cegar, emudecer, ensurdecer, enfim, limitar o outro. Entretanto, o olhar para a 

vida precisa ser pela perspectiva de criaturas, alicerçado em valores, ao menos, enquanto 

ética.   

A autossuficiência, autoimagem e autoestima precisam ser refletidas. Percebe-se 

que a arrogância toma o lugar da humildade, que a vaidade ocupa a posição do como de 

fato me vejo, e o Eu, na sua essência, decai sobre o que de fato sou, e assim, o indivíduo 

passa a orbitar na esfera da insensatez. Nesse viés, muitas vezes, o estado emocional dos 

indivíduos é observado e julgado, e não conduzido a mudança de estratégia de navegação. 

Humanos precisam ser orientados para o mundo abstrato, no entanto, a ênfase da 

racionalidade humana parece estar no mundo concreto; o subjetivo parece não ter 

importância.  

Por outro lado, percebe-se que o “politicamente correto” está ofuscando o que 

“precisamos ser no mundo” e dando lugar ao “moralmente frouxo”. As pessoas não mais 

buscam se autoavaliar, enxergar o outro pelo viés da empatia, da compaixão. Estão 

mergulhados no importante é ser feliz, no “tudo pode”; parece que o errado é certo. Os 

temores, enquanto criaturas, estão dissociados da verdadeira medula que torna o indivíduo 

pleno.  

Os bastidores da mente humana parecem estar em conflito com a representação do 

EU, e o EU que representa a capacidade de escolha não iguala à capacidade de gerir e 

regular as próprias emoções e decisões. O piloto automático lidera. 

 
24 Doutoranda em Ciências da educação (UNINI) MX. MESTRADO - ULHT, Portugal. Especialização em 

Educação, desenvolvimento e políticas educativas. CINTEP/PB, CCITP_PPROV, Brasil. Especialização 

em Psicopedagogia Institucional. (FA), Brasil. Graduação em Letras Português/Inglês - Universidade 

Federal de Sergipe, UFS, Brasil. 
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Percebe-se que as ações humanas não se dão através de questionamentos, do que é 

essencial, do que é minimamente viável, do que é do bem, e sim, do que o move. A vida 

não é mais celebrada como uma dádiva divina, as pessoas estão aprisionadas ao mundo 

das drogas, prostituição, euforias e embaraços, e a isso denominam “liberdade”. Agem e 

reagem no afã das emoções irrefletidas. A ordem parece ser: viva o hoje ... de qualquer 

jeito. 

Qual parâmetro assegura que a vida é assim? Quem garante que o rumo é certo?  

Naturalmente, os indivíduos estão arraigados a esperas baseadas em expectativas, 

e, nem sempre essas probabilidades tornam-se reais, tendo como consequência a 

frustração, produto da perspectiva contrariada ou das escolhas erradas, e assim, a proa do 

barco da vida toma outro rumo, são visitados por emoções desoladoras e passam a dar 

ibope a pensamentos dramáticos.  

O fracasso precisa, de fato, ser reconhecido, todavia, não deve ser norteador da 

existência. O indivíduo não precisa se aprisionar a queda. É preciso motivação ao 

experimentar os desafios que passa a parecer obstáculo intransponível. Não é 

demasiadamente necessário buscar em si e nos outros a perfeição, contudo, a vontade de 

acertar, as tentativas e renúncias precisam ser valorizadas. É preciso saber perdoar a si 

mesmo e aos outros. O perdão é mais forte que a vingança, embora os alardes da violência 

sejam maiores. 

Sabe-se de pessoas que se automutilam físico e emocionalmente sufocando a 

capacidade de se motivar para recomeçar, não criam hábitos para continuar, não usam os 

crisóis da vida como circunstâncias para mudança de caráter. A vida não é tão simplória, 

nossos fazeres tem consequências, causa e efeito andam lado a lado, o erro leva o indivíduo 

a experimentar provas de fogo e o refinamento é indispensável.  

Há diferença entre corte e poda, é preciso cortar o que precisa ser eximido e podar 

os pedaços que enfraquecem o frutificar, a isso se pode chamar de crisóis de maturidade. 

Percebe-se que ambos os processos envolvem uma faca afiada; é a compreensão de um 

grande conflito no deserto, uma vontade disciplinada, um compromisso radical, 

fundamentado, derrubador de muralhas. 

No cerne da autossuficiência o homem tende a se julgar infalível, mas é nos crisóis 

que mais cabe o diálogo consigo mesmo, o reconhecimento dos elementos naturais que o 

constitui, a compreensão da órbita da existência, os eventos e as circunstâncias, a busca 
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mais apropriada para os mecanismos de subsistência, a inspiração emergente que se 

desdobra da imagem de Cristo, constantemente, incansavelmente. 

A vida é um livro de capítulos e páginas escuras. Essa metáfora viabiliza a visão 

de uma moldura que enquadra o quão por si só não somos nada. Nossas mentes barulhentas 

precisam ser aquietadas pela soberania Divina. A criatura e o criador formam uma unidade 

distinta, separável, por escolha do homem. E, nesse livre arbítrio, essa fusão se desfaz ao 

indivíduo se assumir detentor da potestade descabida; rompe-se então a identificação 

cruzada, extermina-se a entrega redentora. 
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NARRATIVA DO INTERIOR, DE ALGUÉM QUE VITORIOU! 

 

SANTOS, Evilásio Celestino dos25 

 

Fernando Pessoa diz em um de seus pensamentos o seguinte: “Deus quer, o homem 

sonha e a obra nasce”. Foi assim que surgiu a história de um modesto jovem do interior 

que se jogou mundo afora em busca de sua formação em nível superior, das bandas de 

Sergipe foi parar em solo alagoano, lá enfrentou fome, frio, sede, calor, sono, dificuldades 

para estudar e se concentrar nos estudos, pois diversas circunstâncias o levaram a desistir, 

a parar, a interromper sua trajetória que doravante se tornaria vitoriosa. 

Em meio à dura viagem de casa para a faculdade, é que o jovem se mostra gigante 

quando se mantém firme em busca de seu sonho, estrada de chão a percorrer a pé (4 km 

de barro, lama, poeira e peregrinação diária, ou melhor, de segunda a sexta). Num ensino 

presencial que durou 4 anos, a chuva do inverno parecia ser um entrave, em meio a lama, 

a passada era marcada com firmeza e perseverança, durante o caminho havia os transeuntes 

de moto, carro, caminhões, cavalos, bicicletas numa estrada pouco movimentada à época, 

então, a caminhada era o meio mais certo e certeiro para que esse ser pudesse chegar em 

casa e de lá seguir firme para o trabalho no campo junto com seu pai. 

No meio da tarde tudo se repetia de volta para a faculdade em terras alagoanas, 

caminhada, suor, calor intenso, chão batido e as firmes passadas de alguém que parecia 

presumir que dias melhores viriam, e não é que vieram mesmo, parecia inspiração baseada 

na canção de Jota Quest, “Dias melhores pra sempre”. Então, o jovem do interior tinha 

como referência sua fé inabalável, sua persistência, sua luta, sua família como fonte de luz 

e inspiração de humildade, honestidade e decência. 

Nas idas e vindas, o jovem do interior é marcado pela luta firme, incansável, mas 

vigiado pelos olhos de Deus e dos poucos que o acolhia. Eclesiastes era sua página de lição 

e ensinamento, pois lá diz assim:” há tempo para tudo”. E ele sabia que seu tempo viria, 

tempo de bênçãos, glória e conquista. 

É sábio que a educação liberta, salva vidas, realiza sonhos, transforma as pessoas 

para viver em mundos melhores e consagra o ser humano a ter mais dignidade, respeito, 

 
25Licenciado em Letras/Inglês pela FFPP e Pós-graduado em Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa 

pela FANESE. Aquidabã, Brasil. E-mail: evilasiodos@bol.com.br.  
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acesso a diversos campos da sociedade e entre outras conquistas. 

Hoje, passados 20 anos dessa árdua batalha, esse modesto cidadão do interior 

celebra a vida com conquistas no campo pessoal e profissional, é um exemplo de superação 

e vitória. Então, fica uma reflexão: somos do tamanho dos nossos sonhos. Entre sonhar 

grande ou pequeno, sonhe grande, até por que sonhar não custa nada, o que vai custar é 

sua disposição, luta, garra, batalha e coragem para vencer. A motivação interna é 

fundamental, a externa é legal, então dê o melhor de si em busca de suas realizações. 
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LA MUÑECA DE CRISTAL O LA FRAGILIDAD DE LAS COSAS 

 

OTAMENDI, Araceli26 

 

El estado de gravidez o la panza, como se prefiera, es avanzado. Falta poco para el 

nacimiento, es una extraña sensación: voy a reventar, mi panza explotará y quedaré vacía 

aunque tendré como compensación en mis manos un niño o una niña. ¿Cómo será? 

A duras penas puedo salir a la calle y detener un taxi. Antes, una mujer no ha dejado 

de tocar el timbre, de llamarme por teléfono, de encararme en la calle… Pero ¿quién es? 

Me he escapado de ella y aquí estoy en camino a la clínica. Siento las patadas muy adentro, 

las contracciones, son cada vez más fuertes, me duele la espalda y no sé si voy a llegar a 

tiempo. No se preocupe, no me mire así, no lo voy a tener aquí adentro, no le voy a ensuciar 

el tapizado de su auto pero, ¡apúrese!… 

Las contracciones son muy fuertes, doctor. “Va a nacer enseguida”-dice. “La veo, 

la he visto a través de la piel”-digo. La piel de mi panza es transparente como un papel de 

celofán. “La he visto y ya sé cómo es, aunque usted todavía no la vea, doctor”. Es preciosa, 

es como una muñeca. ¡Fantasías! La imaginación vuela. ¿Por qué tengo que explicarle a 

usted cómo la he visto? La cabecita es redonda y el cuerpo se parece a un muñeco, lleno 

de curvas. ¿Y tiene manos? ¿y tiene pies? “Es preciosa”-le digo, porque la he visto, ella es 

rosada, redonda, bellísima. Las contracciones son cada vez más seguidas y va naciendo, 

doctor, no la deje caer, ya sale, ya sale… Ya salió. 

¡Es una muñeca! Sí, es una muñeca. He parido una muñeca de cristal. Redonda, 

chiquita, preciosa, la cabeza es como una naranja, transparente. Mueve los ojos, ¿los 

mueve? Pero señor ¿de qué se asombra? Si es una muñeca de cristal, nada más. Mírele las 

 
26 Nasció en Quilmes, Provincia de Buenos Aires, vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde hace 

mucho tiempo. Graduada en la carrera de Análisis de Sistemas (Universidad Tecnológica Nacional – Fac. 

Regional Buenos Aires). Cursó estudios de literatura principalmente en el taller de Mirta Arlt.  Es escritora 

y periodista, dirige desde hace veinte años las revistas digitales de cultura Archivos del Sur y Barco de 

papel. Publicó las novelas policiales Pájaros debajo de la piel y cerveza – Premio Fundación El Libro  a 

escritores noveles 1994  y Extraños en la noche de Iemanjá. En 2000 su antología de escritores 

hispanoamericanos Imágenes de New York fue presentada en el Centro Rey Juan Carlos I de NYU, New 

York. Estudió pintura, guión de cine, dramaturgia, realizó seminarios de Literatura policial, con Ricardo 

Piglia (UBA) ,  Seminario de pensadoras. Coordina talleres literarios y seminarios de literatura. Desde 

marzo de 2022 es miembro correspondiente de la Academia Gloriense de Letras, silla Nro. 9 “Silvina 

Ocampo”. 
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manos, ah, pero…una de las manos ¿qué ha pasado? Es que se ha roto, se ha roto la 

pequeña mano. El doctor tiene la solución: la pegaremos con un pegamento especial y todo 

se va a solucionar, todo. 

¿Se solucionará? Todo se va a solucionar… 

El pegado de la mano al bracito se realiza sin mayores dificultades. Todo es 

cuestión de esperar. No me parece raro haber parido una muñeca de cristal, tan redonda y 

bella. Es transparente y hasta podría estar en una vitrina, pero no la pondría ahí, se moriría, 

necesita respirar, está viva. Hay que darle de comer y en seguida empieza a mamar y luego 

llora, grita, y otras cosas más. ¡Hermosa muñequita mía! Te miro embelesada, soy tu 

mamá. Mirémonos al espejo. ¡Qué belleza, hermosita! ¡qué belleza! Nunca había soñado 

con una muñeca así y ahora la tengo, hermosita, linda, muñequita de mamá. ¿Qué te pasa? 

Me siento extraña. He parido una muñeca de cristal que come, duerme, se ensucia, 

llora, grita. ¡Ay, cómo duele! Y ¡qué vacía estoy ahora sin la muñeca en mi panza! 

Pero tengo la compensación en mis manos, en mis brazos, es esta muñeca de cristal 

que dormida se parece a una muñeca que tuve alguna vez, cuando era niña y me gustaba 

jugar a las muñecas. ¿Te hacía dormir, te acordás? Dormías junto a mí, al lado de mi panza, 

tapada con las sábanas. Juntas dormíamos las dos. Te apretaba fuerte cuando los maullidos 

sonaban durante la noche en el techo. Aquella noche, antes de la mudanza, cuando todos 

los objetos estaban contenidos en cajas, cómo maullaban, Dios mío, cómo maullaban, 

parecían bestias salvajes corriendo de un lado al otro de la casa. Tenía miedo, la oscuridad, 

sombras en el jardín y los maullidos entonces te tomé muy fuerte para que me acompañaras 

hasta que amaneciera y los gritos de los gatos se callaran definitivamente. 

Pero después me hice grande y te olvidé, te quedaste sentada en la cama o en alguna 

silla, después de la mudanza perdiste tu significado y no sé qué lugar ocupaste, pero ya no 

era el mismo de antes. Y ahora, no sé si es el recuerdo o la niña que ha empezado a llorar 

otra vez lo que me impulsa a buscar ese juguete viejo y comparar su imagen con la que 

tengo guardada en la memoria. 

He tenido una muñeca de cristal, la he parido en mi imaginación y en mi sueño se 

devela como una niña de carne y hueso. Y en mi realidad se devela como una muñeca de 

cristal, como un sueño. Extraño sueño este, como extraña e impredecible es también la 

realidad. 
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A ELLA LE ENCANTA QUE TRAIGA AMIGOS A CASA 

 

OTAMENDI, Araceli 

 

"Estamos sujetos a una eterna incertidumbre que nos presenta 

sucesivamente bienes y males que siempre se nos escapan"  
(La Rochefoucauld)  

 

La mano temblorosa de la mujer colgó el auricular y luego, descolgándolo, casi 

con alivio escuchó el sonido normal del tono que reestablecía la armonía anterior al 

llamado. Era la tercera vez que lo hacían y nadie hablaba. Anagrama. Aldana es la 

nada.Hombre. Pablo.Sebastián. Casa. Pared. Hielo. Parque. Peine. Hamaca.General. 

Espejo. Caña. Día. Noche. Susurro. Descanso. Placer. Playa.  

Se detenía ahí. Todavía falta. Oía los pasos casi como en secreto. Sabía que la 

oscuridad ya había entrado en la casa. Porque había escuchado el timbre de abajo y como 

siempre había oído entrar al hombre del departamento vecino. Serían las seis de la tarde. 

Niño. Juego. Salvavidas. Rojo. Peligro. Amanecer. Sol. Reloj. Arena. Agua. Tierra. Sol. 

Las manos de la mujer desarmaban los nudos de un tejido de macramé mientras recontaba 

las palabras, siempre las mismas, enhebradas en esa especie de rosario y recomenzaba.  

Charo conocía todos los ruidos de la casa y de las demás casas del edificio. Y por 

los ruidos sabía si era de día o de noche. Había que conjurar los ruidos extraños, mejor era 

saber de dónde provenían ¿Pero y los desconocidos? No llegaría nadie hasta las once. 

Entonces el ascensor se detendría y con toda la piel sentiría vibrar el piso con sus pasos. 

Oscar jugaba al billar con los amigos, era jueves. Después de cerrar el negocio, un nuevo 

negocio. ¿Funcionaría o tendría que cerrarlo como el anterior? Ahora se dedicaba al 

negocio de alquiler de video. Estaba de moda en Buenos Aires, todo el mundo que podía 

alquilaba un film. Antes había sido un bar que los fines de semana se convertía en boliche 

bailable. Oscar no cambiaría nunca ¿o sí? Si no hubiera sido por la indemnización que 

cobró cuando lo despidieron del banco, no hubiera hecho tantas locuras. Cuando lo 

conoció era tan distinto... Yo había ido a cambiar unos dólares al banco. Me atendió él, tan 

fino, me conquistó el timbre de su voz, lo imaginaba alto, lindo de cara, de piel suave como 

el terciopelo y ojos claros. Salimos ese mismo día.  

Lo había esperado en un bar, a la salida del banco. Tenía veinte años y él 

veintiocho. Venía de una separación, dijo y vos sos tan completa, dijo. ¿Cómo sabés?  
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Se nota, dijo, sin agregar nada. Pero soy ciega de nacimiento, dije, nunca vi. Ciega 

y necesitada de afecto, tal vez eso era lo peor. Me enganché con Oscar pero podría haber 

sido con cualquiera que hubiera prometido atención y amor. Con promesas así, cuando 

hay hambre de afecto el riesgo no se mide. Puede ser un salto al vacío y me arriesgué. A 

los dos meses nos casamos. Prometió llevarme de viaje de bodas a Barbados. Fuimos a 

Montevideo. De ahí trajimos un perro que recogimos abandonado en una playa, Carrasco. 

El perro se murió de viejo. Volvimos varias veces a Montevideo pero no volvimos a 

recoger otro perro. En uno de esos viajes conocimos a Daniel. Se metió en nuestras vidas 

como una garrapata, un parásito difícil de sacar.  

Rosa tenía el día libre. Hacía varios días que venían repitiéndose los extraños 

llamados. Casi siempre a la misma hora. Cuando todos los que podían llamar sabían que 

estaba sola. Conjuraba los ruidos. El golpe seco del ascensor que se detenía en algún piso. 

El tic-tac del reloj a cuerda sobre la heladera. El llanto del niño del tercero c al que no 

complacían con rapidez. El sonido del depósito de agua del baño que corría como un 

chorro seco y bestial. El canto extraño y triste de una paloma despierta. El escape de algún 

auto, parecía quejarse. Ruidos de loza entrechocándose en alguna pileta. Había levantado 

la tapa del reloj pulsera y había comprobado la hora con la yema de los dedos.  

Sentada en el living, la mano sostenía la frente, apartaba el pelo que caía como una 

madeja brillosa de lana y seda negra. La campanilla del teléfono volvió a sonar. Tenía la 

esperanza secreta de que se cortaría antes de atender. Iba dispuesta a decirle al que llamaba 

que no molestara más. Pero no, del otro lado, alguien le hablaba con una voz que parecía 

salida de una caverna:  

- ¿Estás solita ahora nena? Te veo. Sé que estás sola. Tu marido y la sirvienta 

salieron. ¿Qué tal si hablamos un poquitito los dos?  

Los ojos de Charo, fijos en un punto inexistente, en una niebla gris, quieta y dura 

vagaban en el vacío. Se confundían con las sombras. Creía estar segura de reconocer esa 

voz. No podía ser de otro. No podía haber otra voz que se correspondiera con la de Daniel.  

- ¿Quién es? ¿Quién es? dígame- dijo Charo.- Por favor, conteste. Contenía la 

respiración durante unos segundos que le parecían una noche entera.  

- De aquí a las once, en cuanto vuelva tu marido, vamos a tener mucho tiempo para 

charlar - dijo la voz. Tenía un tono burlón, parecía gozar con la inquietud de la mujer.  

-Dígame quién es o corto.  
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- Me gustás más cuando estás enojada - dijo la voz.- Yo sé dónde estás, sentada en 

el living, tenés puesto un vestido blanco y alrededor de tu cuello tan largo y tan fino tenés 

un collar de perlas, ése que te regaló tu marido. ¿Querés que siga?  

Charo se estremeció. Nadie que no estuviera mirándola en ese momento podría 

describirla así. Sentía el corazón galopando, casi una taquicardia.  

- No me moleste más, por favor, déjeme tranquila.  

- Las minas así, como vos, son las que me interesan. Justamente, te voy a seguir 

llamando...  

- Si sigue molestándome voy a avisar a la policía.  

Las carcajadas del hombre se amplificaron en sonidos metálicos, como si 

engranajes monstruosos se movieran y produjeran esas terribles risotadas que parecían 

salir del vientre de un monstruo. Si alguien la estaba viendo en ese momento sabría lo que 

ella sentía. Lo peor que podía hacer entonces era demostrar miedo. Y sin embargo... ¿Qué 

podría hacer? Salir a la calle tal vez sería peor que quedarse ahí. Oscar no tardaría. Vendría 

enseguida, sí. Como siempre. No podía salir a la calle ahora, sería conjurar al estúpido que 

se escondía detrás del teléfono. Tal vez lo encontraría. Y si llamara a la policía ¿sería 

demasiado apresurado? Se negaba a creer que pudiera existir gente así. Gente que se 

ocupara de hacer esas llamadas y perder el tiempo en tonterías. ¿Por qué tendría que 

irrumpir así en nuestra vida? Seguramente era él, Daniel. Ese individuo, se había instalado 

en la vida de Oscar y la mía como salido del aire. ¿Las puertas están bien cerradas? Se 

deslizaba suavemente por la casa. Mientras caminaba repetía las palabras. Anagrama. 

Aldana es la nada. Hombre. Pablo. Sebastián. Casa. Pared. Hielo. Parque. Peine. 

Hamaca.General. Espejo. Caña. Día. Noche. Susurro. Descanso. Algunos segundos le 

hacían alejar los pensamientos.  

El sonido del teléfono otra vez la obligó a detenerse. Podría gritar, podría pedir 

auxilio. Podría asomarse a la ventana y gritar. Tal vez fuera eso lo que él estaría esperando. 

Gozar con el miedo que despertaba en mí. Sus manos delante del cuerpo recorrían la pared, 

ubicaban cada relieve, cada hendidura. Al pasar cada cuarto comprobaba con alivio que 

nadie estaba ahí. Y sin embargo tenía el temor secreto, casi certero de que Daniel estaba 

en la casa. Y que como todo lo que él hacía esto era un juego infernal. Antes de entrar en 

la habitación se detuvo. Escuchó el sonido rítmico de la silla hamaca, estaba en el segundo 

dormitorio, el cuarto vacío, el de los hijos que no habían tenido y que a veces llamaban 
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vestidor. Sólo había placares llenos de ropa y la silla hamaca. Enseguida sintió el viento 

circulando por la casa, las ventanas golpeándose. El golpetear monótono contra el piso de 

madera. Sentía deseos de correr, de gritar y sin embargo sabía que era él el que provocaba 

todo esto. No debería demostrarle miedo. Fue hasta el sillón. Buscaba con las manos la 

muñeca pierangeli rubia que guardaba desde niña. La había encontrado. No tenía ojos. 

Alguien se los había arrancado. Sentía en los dedos los bordes rasgados del vestidito de 

seda azul. Alguien lo había roto. El teléfono volvía a sonar. Sabía que debía mantenerse 

calma hasta que Oscar llegara. Hasta que viniera alguien. Tal vez Rosa, a buscar algo. 

Hasta que pudiera salir de esa casa. Contaba los llamados. Uno, dos, tres. El sonido común 

se había vuelto perturbador. ¿Qué debía hacer? ¿Cómo salir de ahí sin encontrarlo? Al 

décimo timbre atendí.  

- Hola  

- Hola- dijo la misma voz del hombre. - ¿Ya la encontraste?  

-¿Qué? ¿De qué hablás? Daniel, no llames más, ya nos hiciste demasiado daño. No 

queremos que hables más aquí, te pagamos el pasaje para que te fueras. No deberías estar 

molestando.  

-¿Yo? ¿Molestando? Esa no era mi intención. Yo sólo quería un lugar, un lugar 

como tu casa, sólo quería la amistad de Oscar y vos lo echaste todo a perder. Tal vez ahora 

que no estás con él, tal vez podamos hablar.  

La mujer no escuchaba las palabras en sí, trataba de captar el tono de voz, qué era 

lo que le decía esa voz con el estómago, con la sangre; a veces consideraba que era mejor 

no escuchar la envoltura de las palabras sino cómo sonaban. Porque parecía haber en las 

palabras algo así como un río que corría bajo nivel, un río oculto y entubado en algún canal 

secreto. Tal vez sólo pudiera oírse si se prestaba atención a ese murmullo. La voz parecía 

la de condenado por la vida, por el destino o vaya a saber por qué fuerzas extrañas.  

La mujer había comenzado a tener frío. Un frío intenso como la noche que lo 

circundaba todo. Una noche que había caído de golpe como un pájaro herido en una 

tormenta. La voz del hombre se había convertido de nuevo en una risa de caverna, como 

si hubiera sido arrancada de las entrañas de un animal. Cortó. Su mirada hueca se había 

vuelto más sombría. Quería concentrarse, quería tener pensamientos que le brindaran 

tranquilidad. Sólo quería en ese momento una playa con cielo azul intenso y el horizonte 

una línea divisoria entre el verde del mar y el azul. Quería aclarar los pensamientos, los 
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ordenaba. ¿Por qué a ellos que vivían tan tranquilos les ocurría algo así? Y Oscar ¿dónde 

estaba que no venía? Fue hasta la mesa de luz y desconectó la ficha del teléfono. Si llamaba 

Oscar nadie lo atendería y eso le parecería raro. En sentido inverso del que me había 

llevado hasta ahí caminaba hacia la cocina. Recorría con las manos la pared. Tenía la 

sospecha de que Daniel estaba ahí, muy cerca. Tal vez observándome. Tal vez querría 

hacer de mí un conejito de indias para el laboratorio de su maldad. Recordaba a Oscar el 

día que trajo a Daniel por primera vez. No me había gustado su olor, era desagradable, a 

encierro, a viejo. Desde el principio no me cayó bien. Un chico servicial y simpático había 

dicho Oscar. Siempre había tenido la misma costumbre. Confiar desde el principio. Todo 

el mundo le caía bien. Creía que todos tenían la misma franqueza y generosidad. Si yo no 

le hice mal a nadie ¿por qué no me van a querer? era el argumento de Oscar. Y aunque 

había querido borrar esa imagen desagradable de Daniel con mil razones que podrían ser 

valederas, la primera impresión había permanecido en mi memoria como una huella 

indeleble. El tono de su voz era el de un cínico disfrazado de chico bueno. ¿Cómo había 

podido engatusar a Oscar? No se lo había confesado a él desde el principio. Quería darse 

tiempo, no quería equivocarse. Y sin embargo la famosa frase de Pascal "El corazón tiene 

razones que la razón no comprende" se cumplía siempre. Sentía un rechazo odioso por 

Daniel, no podía explicárselo. Tampoco podía explicarme por qué desde la llegada de ese 

hombre habíamos constituido un matrimonio de tres. Daniel con nosotros mirando 

televisión. Yo no veía pero me gustaba escuchar las voces, la música. Daniel con un vaso 

de whisky en la mano junto a Oscar, revisando los objetos de la casa, los armarios, la ropa. 

Creía que no me daría cuenta. Daniel comiendo en la mesa con nosotros. Convencía a 

Oscar con cualquier ocurrencia. Le imponía sus ideas. El poder de Daniel sobre Oscar se 

acrecentaba cada día. Daniel en el negocio de Oscar, ordenando la videoteca. Mientras 

Oscar trabajaba, Daniel vagaba horas enteras en casa. Daniel sin un lugar donde dormir. 

¿No podríamos prestarle nuestra casa hasta que esté terminada la remodelación? También 

la pequeña casa que nos estábamos haciendo afuera fue ocupada por Daniel. Hasta que 

consiga un lugar donde dormir, pobre chico, no tiene donde vivir ¿sabés? Recordaba 

aquella pelea. O se va Daniel o me voy yo. Y sin embargo hacía tres meses que Daniel 

estaba casi a toda hora con ellos. Después había sido Rosa. Rosa y su inocencia de 

Catamarca. La había contratado para que más que nada me hiciera compañía. Cuando 

había confesado que hacía dos meses que no le venía y que se sentía mal. Sabía que Daniel 
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le había jurado amor. Rosa quería tener ese hijo. ¿Por qué le hiciste eso, grandísimo hijo 

de puta? le habíamos dicho. Te dimos un lugar, un trabajo ¿por qué justamente con Rosa? 

Sólo había atinado a responder: me gustaba, le tenía ganas. Y entonces habían sido los 

reproches de Oscar. Sos un animal. Te voy a sacar a patadas de aquí. Y el muy cínico ¿y 

por qué no me sacás? y se había reído. Y no había vuelto a dormir en esta casa.  

El sonido del timbre interrumpió los pensamientos. Oscar tenía llave. Con pasos 

sigilosos, sin hacer ruido, la madera crujía, igual iba hacia la puerta. Escuchaba el aliento 

de alguien. Podía imaginarme la mano nerviosa detrás de la puerta. Apoyaba el oído en la 

madera. Era él. El timbre volvió a sonar.  

-¿Quién es?  

- Abríme  

-Te dije que te fueras, que no me molestaras más.  

-Abrime o lo espero a Oscar abajo y lo mato.  

Pensaba que tal vez fuera verdad. Parecía una fiera. Hizo girar la llave y abrió. 

Sintió el aliento de Daniel muy cerca y se retrajo hacia el borde de la mesa. Sabía que lo 

que hiciera durante esos momentos sería determinante de lo que vendría luego.  

- Sentáte Daniel, vamos a hablar.  

-Muy bien, me siento  

Había que elegir muy bien las palabras.  

-¿Viniste a buscar algo? Vos querés algo muy concreto ¿no es así?  

-Cuando a uno lo echan como me echaron ustedes, uno no puede hacer más que 

esto.  

Enseguida sintió un ruido metálico. Algo así como un click de un gatillo y no pudo 

disimular su angustia.  

- No te preocupés, no está cargado. Lo llevo para asustar a los giles.  

La mujer sabía que podía ser cierto.  

-¿Sabés una cosa?  

-¿Qué? trataba de aparecer natural, de disimular la inquietud que le producía.  

- Tengo hambre. Quiero dos huevos fritos. Quiero que me los hagas vos.  

- Nunca cocino, vos sabés. Cocina Rosa.  

- Esta noche, vas a cocinar vos. Vas a hacer todo lo que yo te diga.  

- No Daniel, estás equivocado. Te voy a dar plata, todo lo que tengo aquí y te vas 
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a ir ahora mismo.  

- No, yo no quiero tu plata, a mí no me vas a tratar así. Vos me vas a dar de comer 

¿entendés? ¿O te creías que me ibas a arreglar con esos billetes roñosos?  

-Podría quemarte con el aceite, Daniel. Podríamos quemarnos los dos.  

-Ni lo intentes. Tengo esto - dijo. Y otra vez se escuchó el click del gatillo.  

-Si llamo a la policía te meten en cana, Daniel.  

- Ni se te ocurra, ¿oíste? Ni se te ocurra.  

Escuchó nuevamente el clic del gatillo.  

- Puedo hacer lo que quiera con vos ¿sabés? Estás sola, nena, conmigo. Y ahora 

yo, soy tu dueño.  

¿Cómo había sido tan tonta para caer en esa trampa? ¿Cómo salir de ahí? Era tan 

indignante cocinar para ese degenerado, para ese intruso, tenía ganas de tirarle el aceite 

hirviendo en la cara y despellejarlo vivo. Lo escuchaba toser. Ahora silbaba.  

¿Era real todo esto? Ese personaje siniestro que creía desterrado para siempre de 

sus vidas había vuelto.  

Sería mejor hacerle creer que le haría caso. Buscaba entre las cacerolas la sartén. 

El hombre se frotaba los ojos. Como si tuviera sueño. Empezaba a pensar en una solución 

rápida. El acero frío de las cacerolas, buscaba la sartén. Necesitaba encontrar esa solución. 

Quería terminar con esa situación tan molesta. Algo filoso estaba cerca. Tal vez él no la 

vería. Algo muy filoso. Algo que parecía el cuchillo de cocina. Se había hecho un tajo 

pequeño en el dedo. Todo sería muy rápido.  

El cuchillo entre el pullover y el cuerpo. Vertió el aceite en la sartén. Cascó dos 

huevos. El aceite caliente crepitaba y el sonido de las burbujas en la sartén crecía. Los 

huevos estarían listados enseguida. El estaría relamiéndose.  

Los retiró con la espumadera y los sirvió en un plato.  

- Comételos, Daniel, te van a gustar. Tengo que ir al baño.  

-Andá tranquila, pero vení enseguida, mirá que te estoy vigilando.  

Caminaba lentamente, en cualquier momento lo haría. El estaría comiendo. Lo 

sorprendería. No tendría tiempo de hacer nada. Sabía que sus ojitos estarían fijos en el 

plato. Se imaginaba yendo hacia él. Lo sentía relamerse. Agachado, ordinario, vulgar, 

sobre el plato. Luego el acero en la espalda.  

Escuchó el quejido profundo del hombre. Cómo sus pulmones agonizantes se 
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llenaban de sangre y precipitaban la muerte. Sentía el líquido tibio, pegajoso corriendo por 

las manos. Se liberaría de él para siempre. Algo le dio coraje. Sentía que tenía más fuerzas 

para seguir adelante y volvió a hundir la hoja otra vez pero esta vez era más profundamente 

hasta sentir que la cabeza de Daniel golpeaba en el plato. ¿Y si alguien que no fuera Oscar 

llegara y lo viera ahí? ¿Y la sangre? ¿Cómo haría para limpiarla? Tenía que esconderlo. 

Era pesado. Lo llevaría a algún lugar adonde nadie lo viera. Luego se lo explicaría todo a 

Oscar, a la policía. Sacaría fuerzas no sabía de dónde. Tal vez porque jamás había cometido 

un crimen. Me había obligado a cocinarle, le diría al juez. No era excusa. Entonces le diría: 

intentó violarme, a mí, una pobre mujer ciega. Esa sí era una buena excusa. El abogado y 

el juez encontrarían atenuantes, buscarían en mi infancia. ¿Era un buen motivo para matar 

a alguien? Fue en defensa propia, diría. El estaba armado, era mejor irse, dejar todo como 

estaba y salir. Dejaría el cadáver en el piso del baño y cerraría la puerta. En cualquier 

momento llegaría Oscar. Sí, sería en cualquier momento. Todo tenía explicación.  

Fue hasta el baño y se lavó las manos. A pesar de haber matado a un hombre no se 

sentía una homicida. Fue en defensa propia, diría. Ahora escuchaba los pasos de Oscar en 

la planta baja, no tenía tiempo para salir de ahí. Iba a explicarle a Oscar antes de que viera 

el cadáver. Se escuchaban también otros pasos. Seguramente algún vecino. La puerta del 

ascensor. Alguien venía con él. Las llaves. El tintineo de las llaves. ¿Cómo explicarle lo 

ocurrido? La llave girando en la puerta. Era Oscar, finalmente. Hablaba con alguien. No 

saldría ahora. Escuchaba la conversación, la voz de Oscar y de alguien más. Ahora desde 

el hall de entrada.  

- ¿Charo? ¿Charo? ¿Estás ahi? Vení, voy a presentarte a mi amigo Mauro, un chico 

nuevo, empezó a trabajar en el negocio, no tiene adónde ir.  

- ¿No le molestará que haya venido yo a esta hora?  

- No digas pavadas, a Charo le encanta que traiga amigos a casa. 
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CONSAGRACIÓN 

TERÁN, Sisinia Anze27 

Para L. Lugones 

Una noche, el joven monje Fidias tuvo una epifanía: Escapar del monasterio e 

internarse en las vastas tierras de Jericó, cerca del Río Jordán. Al cabo de varias décadas, 

el viejo Fidias sentía que estaba a punto de alcanzar el máximo nivel de espiritualidad. Su 

más grande anhelo estaba por concretarse. 

Una mañana, mientras Fidias oraba, un extraño se acercó a la entrada de la caverna 

en busca de ayuda. Al cabo de unos días, cuando el invitado había recuperado fuerzas y 

estaba en condiciones de retomar su camino, haciéndole preguntas, quebró la tranquilidad 

del monje, y lo alejó de su larga contemplación.  

—¿No sacrificó Dios a su único hijo para salvar al hombre de los pecados del 

mundo? ¿Por qué aún continúa Caín peregrinando con la marca de su maldición? ¿Y la 

mujer de Lot? ¿Por qué continúa convertida en estatua de sal? 

El hombre, que en realidad era el mismo maligno, se fue complacido por haber 

logrado sus oscuros propósitos.  

Una mañana, apoyándose en su cayado, el religioso inició su incierto viaje. Caminó 

durante meses. Descansaba un par de horas, en las que bebía agua y comía un puñado de 

dátiles. Finalmente se encontró con Caín. En medio de la conversación, Fidias lo 

convenció de que, a través del bautismo, él podría liberarlo de su pecado. Y así fue. 

Entonces, con una sonrisa de alivio, el recién bautizado, fue testigo de la desaparición de 

la marca con la que había sido señalado.  

El monje caminó cruzando viejas y destruidas ciudades hasta que encontró la 

 
27 Novelista boliviana. Hasta la fecha lleva 14 obras publicadas: 6 novelas, 4 libros de microficción, 1 libro 

de poesía, 3 de cuento. Ha participado en diferentes antologías nacionales e internacionales; entre las más 

están Caspa de ángel (2020), antología de cuentos, crónicas y testimonios del narcotráfico, compilada por 

Carvalho Oliva y Batista,  y publicada por Editorial Kipus (Bolivia), A puerta Cerrada (2020), antología 

de microficción de autor de Caro Fernández, Leo Mercado y José Manuel Ortiz Soto, publicado por Quarks 

Ediciones Digitales (Perú), Gestos de Escritura (2020) antología de microficción de Pía Barros y Lorena 

Díaz, publicado por Ediciones Sherezade (Chile), Antología de microficción No somos Invisibles (2020),  

publicado por  la Editorial Luvina (Argentina), Antología de cuento Femenino Singular (2020), Escritoras 

bolivianas actuales, publicado por Grupo Editorial Sial Pigmalión (España), Antología Mosaico (2020) 

Microficciones sobre Discapacidad de Rodríguez y Carvalho, Antología Mundo Iracundo (2022), de 

Gabriel Ramos Zepeda, publicado por la editorial Minificción, México. 
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estatua de sal. Ahí estaba, reposando tan vieja y traslúcida por la carga de los siglos. Se 

acercó a ella y vio cómo, bajo su pétreo y salino manto, lo miraba con desesperación. Echó 

agua bendita sobre ella. La sal se diluyó y la mujer, escuálida y trémula, surgió vestida con 

harapos. Luego, cayó en cuenta de que el monje acababa de salvarla. 

—¿No queréis que os confiese qué vi cuando volví el rostro a la ciudad? 

—No, mujer. Llévate ese secreto a la oscuridad de tu sepultura.  

—No podré descansar en paz si no lo comparto con otra alma. 

—Hablad entonces.  

Etérea, la mujer se acercó al monje y le susurró al oído. 

—¡Dios Santísimo! —gritó Fidias, mientras sus pies se fosilizaban en el suelo, sus ojos 

perdían el brillo de la vida y de su boca salía el último hálito de calor. 
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CARNAVALES 

 

MARTÍNEZ, Eliana Silvia Soza 28 

 

—¿Valió la pena todo lo que hiciste? 

—No, ¡carajo! Todas las noches me sueño con eso. 

—¿Qué pasó exactamente?  

—Era carnaval. Como todos los años, entre los compañeros, organizamos la 

“ch’alla”29 de la mina. Los anteriores meses fueron malos: los accidentes y ya no 

sacábamos mineral. Por eso teníamos que hacer una buena ofrenda al “Tío”30. 

Compramos cerveza, coca, cigarros, alcohol, serpentina y la mejor “q’oa”, todo lo que le 

gusta al demonio de la veta. Escogimos tres llamas blancas y contratamos a los mejores 

“sikuris”31 para que toquen. 

Todo empezó a medio día cuando hicimos el ritual. Primero “ch’allando” con 

cerveza desde afuera hasta dentro de la mina, porque a la Pachamama también hay que 

agradecerle, hay que darle ofrenda.  

Bailando al son de los “sikuris” entramos a la mina metiendo la “q’oa”32 y las 

llamas. Allí, tomamos cerveza, masticamos coca y fumamos, dejando un tanto sin tocar 

para entregarlo al “Tío”. Matamos a los animales, derramamos su sangre por toda la tierra 

y les sacamos sus corazones para entregarlos enterrados al pie de él. 

 
28 Eliana Soza Martínez (Potosí – Bolivia), comunicadora, escritora y gestora cultural. Publicaciones: Seres 

sin Sombra (2018). 2da. Edición (2020), Editorial Electrodependiente, Bolivia. Encuentros/Desencuentros 

(2019), Bolivia.  Monstruos del Abismo (Microficción) (2020). Editorial Velatacú, Bolivia. Pérdidas 

(Cuento) (2021), Editora BGR, España. Luz y Tinta (Microficción) (2022). Editorial EOS Villa, Argentina. 

Sus cuentos fueron publicados en revistas literarias y antologías de Bolivia, Argentina, Chile, Perú, 

Venezuela, Colombia, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, México y España. 
29 Práctica ancestral que consiste en humedecer el suelo o algún elemento para el que se busca protección 

con bebidas de carácter ritual. 
30 Considerado como el dios del inframundo en Cerro Rico, Potosí, y en otras regiones con tradición en 

extracción minera en dicho país como Oruro.23 Existen muchas imágenes de este espíritu en las minas de 

hierro. 
31 Es el nombre que se le da al tradicional grupo de músicos que tocan el siku, instrumento de viento andino. 

El nombre se debe a la palabra del idioma aimara sikuri, que alude al tocador de siku1 y por añadidura al 

género musical y a la danza de estas agrupaciones. 
32 Acto de reciprocidad que tiene la gente con los dioses para agradecerle los favores recibidos, creyentes 

que mejoraron su situación. Está compuesto por diferentes misterios, como figuras hechas de azúcar, grasa 

de animal, sullu, mirra e incienso que son ofrendadas. 
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Se acercó mi compadre Javier y me dijo: —No vas a tomar, nos han elegido para 

hacer algo en la noche. —Después de quemar la “q’oa” y los huesos de las llamas, salimos 

a bailar. Todos tomaron hasta quedar botados en el suelo. Javier y yo estábamos sanos.  

Me llevó a una casucha cerca, donde nadie vivía. Le preguntaba qué íbamos a 

hacer, pero no me respondía nada.  

Antes de entrar, me dijo: —Estamos haciendo esto por el bien de todos, si no 

sacamos mineral nos van a despedir y nuestras familias van a morir de hambre. Votamos 

y la mayoría estamos de acuerdo. El “Tío” ha pedido y hay que darle. Depende de 

nosotros. Así que ¡carajo!, cuidado te estés acobardando. —No sabía de qué estaba 

hablando.  

Cuando abrimos la puerta entendí todo. En medio del cuarto, un niño de unos ocho 

años dormía en un colchón de paja. Al acercarme olí la cerveza que le habían dado. En 

sus bolsillos había dulces y dinero. Estaba envuelto en serpentinas. 

Era la ofrenda.  

Al principio no quise ¿cómo mierda iba a hacer algo así con un chiquito que podía 

ser mi hijo? 

Lo llevamos dormido hasta los pies del “Tío” y empezamos a cavar. 

—¿No pensaron en su familia?  

—Era huérfano y vivía de la compasión de todos, dormía donde podía, sufría 

mucho. 

—¿Sacaron más mineral? 

—Sí, como magia todo mejoró en la mina. Pero empezaron mis pesadillas con la 

cara del niño. Puta, ya no podía ni ver los ojos de mis “wawas”. Empecé a tomar todos 

los días. De borracho hablaba mucho. Los de la cooperativa me amenazaron, diciendo 

que mis hijos podían ser los siguientes. 

—¿Se atreverían? 

—No quiero averiguarlo. 

—¿Qué piensas hacer? 

—Lo que debí haber hecho en el momento que vi a ese niño en la casa. 

Al día siguiente leí en el periódico “Minero se suicida en interior mina, como 

ofrenda al Tío”. 
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LAS NUEVAS OLAS 

 

REIS, Diego Rodríguez33   

 

Una nueva fuerza asciende al poder. Su líder proclama, desde un improvisado 

palco y entre otras nuevas medidas, a Zunz (largo tiempo censurado) como el nuevo poeta 

oficial. 

Sus libros son prontamente reimpresos y distribuidos entre las escuelas, las 

universidades y aun entre los legos: desde libros de bolsillo hasta obscenas ediciones de 

lujo, con prólogos interminables y abundantes notas al pie de página, para una mejor 

comprensión del texto. Zunz (poeta hermético, acostumbrado a ser resistido o ignorado) 

disfruta al fin de esos laureles inéditos. 

Al tiempo, su obra, hasta entonces susceptible de infinitas interpretaciones, 

adquiere (bajo el influjo oficial) un sentido unívoco, estricto. Zunz, resentido, rechaza los 

honores y desaparece de la vida pública. 

Otra fuerza asciende. Los libros de Zunz son perseguidos, localizados y quemados 

públicamente, catalogados de subversivos. Los intentos de repetir ese accionar con el 

mismo poeta fracasan: se sospecha que ha emigrado, a Sudamérica tal vez, tal vez a algún 

país balcánico.  

Otro poeta, Maier, asume la condición vacante de poeta oficial. Maier (cuya obra 

se presta más que la de Zunz a la interpretación inequívoca) publica incansablemente en 

su período de primacía, su cuarto de hora. Su estilo alude constantemente (por 

partidismos, por confrontación directa, por silencios) a la obra de Zunz. Tarde o temprano, 

ocurre el cisma, surgen dos bandos: no faltan las discusiones, peleas, secretos 

derramamientos de sangre. 

 
33 Nació en el barrio de La Boca, Ciudad de Buenos Aires, en 1979. Es escritor y columnista de literatura 

en diversos medios digitales y radiales. Ha publicado los libros El Charco Eterno (El Camarote Ediciones, 

2009), Lo Levemente Ajeno (El Suri Porfiado Ediciones, 2013), Correspondencias Secretas (Ediciones Del 

Dock, 2015) y La Anchura y la Llanura (Ediciones Patagonia Escrita, 2018) y la novela Ruido Blanco, en 

coautoría con Facundo Bocanegra (Ediciones De La Grieta, 2019). Actualmente vive en la ciudad de Villa 

La Angostura (Provincia del Neuquén, Patagonia Argentina), donde participa del grupo literario 

“Alamberse” e integra la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular “Osvaldo Bayer”. Forma parte del 

staff editorial de la revista “SurRealidades” y en el 2021 ha sido seleccionado por trabajadores de las letras 

de la provincia para integrar la comisión del Fondo Editorial Neuquino. 
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Nace entonces, desde los suburbios intelectuales, la versión, la herejía, de que 

Zunz y Maier no son sino la misma persona, el mismo ente impersonal, funcional al 

gobierno de turno. Sostiene y abona esa teoría el hecho de que no se conocen los rostros 

de los poetas, las noticias de sus vidas y obras circulan (oficial o extraoficialmente) a 

través de los diversos medios de comunicación. Nadie los conoce personalmente. 

Nuevas elecciones. El gobierno entrante, poco aficionado a las artes en general y 

a la literatura en particular, proscribe a ambos autores (o al único doble autor). Corren 

tiempos malos para los lectores y amantes de la poesía. Quienes son sorprendidos con 

libros de autores prohibidos en su poder (luenga lista que encabezan Maier y Zunz) son 

enviados a trabajar a los extremos del país: al gélido sur, a complejos establecimientos 

siderúrgicos de los cuales nadie logra escapar; o a las insalubres minas a cielo abierto, en 

el norte infernal. 

El descontento popular hace adelantar las elecciones. En el acto de asunción, el 

vocero oficial del nuevo gobierno niega cualquier simpatía de su partido con Zunz 

(evidente poeta de las izquierdas) ni con Maier (bajo cuyos versos anidan ideas de 

indiscutible afinidad tecnócrata): “La palabra”, dice el vocero oficial, visiblemente 

emocionado, “será nuestra única bandera”, y cita: “En el principio era la Palabra”. 

La multitud enloquece. 

Desde el exilio, Zunz/Maier sonríe... 
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DISTURBIO EN EL TEATRO 

 

REIS, Diego Rodríguez 

 

El escritor oficial Maier estrena una obra de ballet para el Año Nuevo, 

significativamente llamada "Ciclos". Hay quienes (sus detractores) ven en el título una 

diatriba, una respuesta soberbia a los que pretenden la vuelta de Zunz, poeta de la 

izquierda (y con él, todos sus seguidores) a una posición dominante. Los fieles de Maier 

(furiosos clasicistas) no ven en ese título sino una evidente referencia a Nietzsche, a los 

pitagóricos, al eterno retorno, a la recurrente doctrina de los ciclos. Todo esto previo al 

estreno, sin haberse asomado nadie aún al interior de la obra.  

La noche del estreno la sala está colmada, las entradas agotadas desde hace 

semanas. En la primera fila, el poder ejecutivo a pleno y el autor, Maier, elegante, 

correcto, sereno. Más allá, en las filas siguientes, celebridades de toda especie y de todos 

los campos: actores, directores, productores, deportistas, pintores, filósofos, científicos, 

músicos. Nadie quiere perderse la obra. Ya paradigmáticamente, se ha impuesto que la 

obra de Año Nuevo del autor oficial marcará la agenda de la temporada, la pauta artística 

establecida desde los profundos estratos del orden, las cúpulas invisibles. Desde los 

palcos, asoman las testas coronadas de príncipes, además de otros nobles, locales y 

embajadores. 

Después de un breve opúsculo de presentación, bajan las luces y se abre el telón. 

Arremete una música furiosa, la obra es (todo lo descubren) una obra de ballet. Ingresa 

en escena Loewenthal, el bailarín de moda, oficial. Efectúa varios saltos, giros, 

circunvoluciones. Las piruetas se van ramificando, complejizando: el público, mudo, 

sigue atentamente cada movimiento del diestro bailarín. 

En una de esas tantas vueltas, Loewenthal resbala y cae. Raudamente, se levanta 

y continúa el acto inicial. Nada más interesante, nada nuevo ocurrirá durante el transcurso 

de la obra, que más o menos responde a los cánones clásicos del género. A la mañana 

siguiente, en las correspondientes secciones de espectáculos de los matutinos, no se habla 

sino de la caída de Loewenthal: se la define como “graciosa”, “ocurrente”, “inesperada”. 

Esa noche, una multitud confluye en el teatro. Ni bien ingresa Loewenthal al escenario, 

todos observan atentos, conteniendo la respiración: aguardando la oportuna caída del 
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bailarín. Loewenthal, sin embargo, ejecuta sus pasos impecablemente, sin perder pie 

jamás. El público comienza  a abandonar la sala, sin siquiera aguardar el comienzo del 

segundo acto. 

El director de la obra, cuyo nombre la historia ha omitido u olvidado, comprende 

de inmediato. En la tercera función, Loewenthal cae y se desparrama certeramente, para 

delicia de los espectadores. Esta vez, quien abandona con estrépito la sala es el mismísimo 

Maier, el autor oficial, quien se va maldiciendo y repartiendo bastonazos. El público lo 

ignora: ya no admitirá funciones sin esa oportuna y hermosa caída. Más aún, el anónimo 

director, en funciones futuras, aumentará el número de caídas, de choques, de traspiés. 

Sumará a la obra un vistoso y multicolor repertorio de morisquetas, de gritos, de aullidos. 

La obra sentará las bases de un nuevo movimiento artístico, intelectual: el “caidismo”. 

Las autoridades ya nada podrán hacer para frenar su éxito rotundo, su ascenso, su 

influencia inmediata y notoria en todos los orbes (culturales, sociales, económicos) del 

estado. 

Maier, el autor oficial, cae en desgracia. De nada valen sus excusas de que la obra 

original no incluía (ni admitía) esa sarta de innovaciones, de herejías. A nadie le interesa, 

sin embargo. Ya nadie lo recordará. La escena, momentáneamente acéfala, parece quedar 

preparada para la aparición de un nuevo autor o personaje. 
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O REGIONALISMO E A CONDIÇÃO FEMININA EM A SOMBRA DO 

PATRIARCA  DE ALINA PAIM 
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RESUMO: O presente trabalho tem como escopo compreender a forte representação de 

Alina Paim na literatura regionalista sergipana, através da sua obra A Sombra do 

Patriarca (1950), bem como sua perspicácia ao escrever na década de 30 sobre a 

diversidade feminina e como as mulheres eram tratadas nessa época. A pesquisa 

direcionou-se de forma linear, uma vez que foi proposto um estudo sobre a autora e suas 

principais obras; o contexto em que a obra selecionada para este trabalho está inserida é 

uma análise sobre o livro A Sombra do Patriarca (1950). Desse modo, este  artigo busca 

estimar o trabalho da Sergipana que adicionou na sua escrita uma denúncia sobre a 

realidade da figura feminina e suas dificuldades para se reconhecer em um espaço que é 

preparado apenas para homens. Este estudo, teve como base os textos Chiappini (1995), 

Cândido (1984), Cardoso (2010) e Paim (1950). 

Palavras Chave: Alina Paim. Regionalismo. Sergipe. Patriarca. 

 

 

Introdução 

 

O presente artigo propõe um estudo sobre a obra A sombra do patriarca (1950)  de 

Alina Paim, com a finalidade de compreender o livro, bem como a sua forte importância 

para o regionalismo. Paim, também demonstra uma tremenda força ao debater em seus 

escritos temas  tão delicados (para sua época) como as dificuldades de mulheres para se 

imporem ou até mesmo terem espaço em lugares, que são construídos para serem 

dominados por figuras masculinas. Nesse sentido, pode-se observar que o próprio título 

do livro já expõe essa narrativa de que alcançar gestos mais altos não é para mulheres, 
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pois o futuro caminha-se para a sombra de um patriarca. A obra trata-se de um elemento 

que compõe muito bem a literatura regionalista, mas não circula do modo devido e 

merecido com elementos narrativos e uma história que prende; entende-se que Alina Paim 

estava certa em expor as dificuldades que a figura feminina vivenciava na década de 30 

e como procedia essa representação. Logo, o estudo seguiu-se com o propósito de 

compreender as principais nuances trazidas por Alina Paim, sobre a representação 

feminina na década de 30 e como esses acontecimentos se davam na vida social. 

Isto posto, o estudo foi elaborado com um processo metodológico de revisão 

bibliográfica nas seguintes diretivas: vida e obra de Alina Paim, para que fosse possível 

conhecer a autora, suas obras e porque suas personagens femininas oscilam entre a 

subordinação e personalidade forte; logo após foi feito um estudo sobre o regionalismo 

no contexto da obra A Sombra do Patriarca (1950), para que assim fosse possível chegar 

ao último passo, que é um estudo analítico da obra e os resultados da pesquisa. 

 

 
Vida e obra de Alina Paim 

 

Segundo Cardoso (2010), Alina Leite Paim nasceu no ano de 1919 na cidade de 

Estância, em Sergipe. Seus pais, Manuel Vieira Leite e Maria Portela de Andrade Leite, 

decidiram mudar-se para o município de Salvador. Em seguida, a mãe faleceu e a garota 

foi morar na cidade de Simão Dias sob os cuidados das três tias em que uma delas, Laura, 

era a mais carinhosa, porém, para a infelicidade de Paim ainda criança sofreu mais uma 

perda, que foi a morte dessa tia zelosa e mais próxima. Além disso, Paim sempre teve a 

educação voltada  para religião desde a infância, uma vez que após o falecimento da tia, foi 

levada para o convento  em Salvador e lá com 12 anos já escrevia no jornal da escola. Com 

o passar dos anos, torna-se      professora em uma escola na periferia, fica noiva de Djalma 

Batista, mas não deu certo seu noivado. Em decorrência dos problemas familiares, foi 

internada e acabou apaixonando-se e casando com seu médico Isaias Paim. Ambos 

seguiram para o Rio de Janeiro em busca de melhores oportunidades. 

Outrossim, Cardoso (2010) aponta que Alina também teve sua participação na 

rádio cujo público alvo eram crianças e adolescentes. A estudiosa, também expõe um 

grande                  momento importante para ela, que é quando encontra Graciliano Ramos em um 
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dia comum na confeitaria Colombo (Copacabana), e este escritor ajuda a garota 

aperfeiçoar seu romance; todavia, logo quando formou-se como professora em Salvador, 

a maneira que a cidade estava estruturada com um povo sofrido, dominado pelos 

poderosos e o contato com a vida simples da comunidade, acabou instigando na escrita 

de seu romance “Estrada da Liberdade”, publicado em 1944. Além desse romance, Paim 

também publicou muitas outras obras importantes, tais elas são: 

 

 

Simão Dias (1949); A Sombra do Patriarca (1950); A hora próxima (1955); 

Sol do meio-dia (1961); a trilogia de Catarina composta pelos romances: O 

sino e a rosa (1965); A chave do mundo (1965) e O Círculo (1965); A sétima 

vez (1975); A correnteza (1979); além disso, publicou as seguintes obras 

infantis: O lenço encantado (1962); A casa da coruja verde (1962); Luzbela 

vestida de cigana (1963); Flocos de algodão (1966); e O chapéu do professor 

(1966). Alguns de seus romances foram editados na Rússia (A hora próxima, 

em 1957), China (A hora próxima, em 1959), Bulgária (Sol do meio-dia, em 

1963); e na Alemanha (Sol do meio-dia, em 1968). (CARDOSO, 2010, p. 127). 

 

 

Dessa forma, percebe-se que as personagens femininas da romancista oscilam 

entre ser pacíficas (subordinada à sociedade) e ser ativas (que se expressa e tem 

personalidade forte), aproximando-se de concepções feministas. Nesta perspectiva, a 

representação da mulher tanto  pode ser de maneira submissa indo de encontro com a 

sociedade patriarcal em que há um apagamento da voz feminina, quanto pode ser de 

resistência e luta por um espaço que é para ser de todos, mais igualitário e humano como 

expõe Cardoso (2010) em sua pesquisa: 

 

 
Há nas entrelinhas do texto paimiano uma preocupação feminista que se traduz 

tanto pela denúncia à submissão e passividade da mulher quanto pela criação 

de mulheres rebeldes, independentes, capazes de romper com as normas 

patriarcais, enredadas em discursos que mostram suas lutas por espaços mais 

democráticos e inclusivos. (CARDOSO, 2010, p. 128). 

 

 

Porém, como bem nos mostra Gilfrancisco (2008), esse gosto de Alina por 

questões ligadas ao feminismo e as causas consideradas de esquerda trouxe aspectos 

negativos para ela, dado que o período era de cunho militar na década de 60 e 70. Por outro 

lado, foi em 1945, com  a queda de Getúlio Vargas, que o comunismo ganhou importância 

no Brasil, em que o PCB foi  legalizado e com isso as classes sociais ganharam maior 
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participação na literatura. 

Assim, essa representação da mulher independente, forte, que luta pelos seus ideais 

indo       contra aos costumes das famílias tradicionais, é típico de um dos romances sergipanos 

de autora, “A Sombra do Patriarca” (1950), no qual iremos analisar no decorrer da 

pesquisa. 

 

 

Uma breve contextualização da obra “A Sombra do Patriarca” e o    regionalismo 

 

Na obra A sombra do patriarca (1950), tem as mais variadas temáticas, tais como: 

os estereótipos femininos de acordo com a época; questões de gênero e identitárias; 

racismo; exploração do trabalho análogo à escravidão, a religião cristã como salvadora 

dos costumes tradicionais e da família, etc. A obra é narrada pela protagonista Raquel, que 

vai visitar a família    paterna no agreste de Sergipe, Simão Dias – em Curral Novo, família 

ainda desconhecida por ela. Lá, ela depara-se com pessoas com costumes muito diferentes 

dos seus, mas distintos de modo a limitar os seus passos, suas falas e seus pensamentos. 

Não só o das mulheres, como também de todos que habitam as terras de seu tio Ramiro. 

No caminho antes de chegar na Fortaleza, Raquel observa seu pai e ouve atentamente aos 

seus conselhos: 

 

 

adotando uma maneira de se expressar toda especial, escolhendo as palavras 

como se os termos usuais de seu vocabulário fossem insuficientes. (...) fazer-

me compreender que era preciso a todo custo observar as pessoas e medir meus 

gestos para não desgostar ninguém. Era necessário causar boa impressão para 

resguardá-lo de uma situação desagradável (PAIM,1950, p. 11). 
 

 

Quando chegou à Fortaleza foi logo acometida por paludismo (malária), que 

naquela época arrebatou muita gente, principalmente porque os avanços na medicina eram 

mínimos e o    custo de tratamento era muito caro, logo muitas pessoas acabaram morrendo. 

Raquel, ficou isolada durante um mês na casa do tio e, de longe, sempre observando e 

ouvindo as conversas,   a rotina e os atos de cada um, principalmente de suas primas que 

ficavam na Casa Grande a maior parte do tempo. 
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A vida mecânica foi interrompida, e, quando a sós comigo mesma, as primeiras 

horas de liberdade se encarregaram de desvendar-me os verdadeiros fios da 

meada, que ligavam os fatos e mantinham unidos todos aqueles seres 

diferentes. Uma submissão humilhante lhes ditava como norma de conduta e 

fingimento [...] causavam-me aborrecimento enorme essas atitudes 

minuciosas, cheias de detalhes insignificantes, a que o cuidado exagerado dava 

proporções de ritual. Tia Amélia, Teresa e Anita não perdiam oportunidade de 

ajeitar uma dobra do lençol, refazer a simetria das cadeiras, dar um sopro para 

desempoeirar um livro. Depois de um gesto desses, caía o silêncio e ficava no 

ar a sensação de que aquelas pessoas eram movidas pelo mesmo tipo molas, 

de que aquela gente tinha na cabeça engrenagens idênticas (PAIM, 1950 p. 19-

23). 

 

 

Esta passagem, logo no início da narrativa do romance, faz com que se tenha uma 

ampla  proximidade com o realismo social; a exploração do trabalho na época que uniam 

todos que tinham necessidade de prover a prole e a família sujeitando-se às condições 

humilhantes e desumanizadoras. Ainda, existiam aqueles que não precisavam trabalhar – 

os familiares de tio  Ramiro, mas tinham que agradar o detentor das condições de trabalho, 

seguir suas regras à risca                       e fazer de suas palavras um novo testamento a seguir. A produção 

literária aqui estudada está centrada na sociedade agrária da região Nordeste  na década de 

30 e é considerada uma região cultural por se tratar de uma metrópole/província,    deixando 

uma marca evidente do regionalismo. 

Segundo Antônio Cândido, o regionalismo literário no país consolidou-se, quando 

houve uma maior estabilidade entre a paisagem e o homem, uma vez que esse período foi 

um marco significativo da literatura brasileira, em virtude dos acontecimentos 

fragmentados entre a produção estética e as preocupações voltadas ao social, como 

acontece com os romances nordestinos: 

 

 
considerado naquela altura pela média da opinião como o romance por 

excelência. A sua voga provém em parte do fato de radicar na linha da ficção 

regional (embora não "regionalista", no sentido pitoresco), feita agora com uma 

liberdade de narração e linguagem antes desconhecida. Mas deriva também do 

fato de todo o país ter tomado consciência de uma parte vital, o Nordeste, 

representado na sua realidade viva pela literatura. (CÂNDIDO, 1984, p. 30) 

 

 

Em outra passagem, a protagonista retrata nitidamente a paisagem que passa aos 

seus olhos: 
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O barulho das máquinas da Usina pede cana com sofreguidão, e os homens 

trabalham como escravos, sem que a fome dos monstros de aço seja saciada. É 

um combate desigual. Do meu pensamento não foge esta ideia, martela com 

insistência como uma imagem nascida da exaltação da febre. Sim, é um 

combate desigual, esse de uma multidão enorme contra as maquinas da Usina 

onde se entrincheira a vontade de um homem apenas, do senhor das terras, do 

senhor dos canaviais. As águas correm para o mar, o dinheiro atrai o dinheiro 

e a força cada vez se acumula mais nas mãos de tio Ramiro. [...] vi agudamente 

a desolação daquele chão ressequido. Compreendi a inutilidade do esforço do 

homem que à margem do caminho malhava com a enxada, querendo combater 

a miséria. Era doloroso vê-lo. Esgotara as forças na luta da semana, dando a 

maior patê dos dias de trabalho ao senhor das terras, em troca da casa de sopapo 

escura e sem conforto”. (PAIM, 1950, p. 31 e 154). 
 

 

 

Aqui, a protagonista não só denuncia as condições devastadoras que o homem 

trabalhador vive, como também esta exploração reflete nas terras do Nordeste sergipano, 

terra  de ninguém, acabada com a plantação excessiva de cana e sem cuidados e descanso, 

tudo para         alimentar a ganancia de um homem “baixinho, velho e feio” (p. 19) com fome de 

suor de sangue e dinheiro que, para ele “o dinheiro é a alavanca do mundo” (p. 27). 

Os anos 30 foram marcados por um eixo de desenvolvimento no campo cultural, 

político, religioso e social. Logo, muitos intelectuais significativos do momento, 

demonstraram em suas obras algum tipo de inserção ideológica, e para isso fatores 

antagônicos mostram que embates colaboraram para o desenvolvimento do 

regionalismo, tais como: a urbanização, modernização e industrialização. As obras 

literárias regionalistas podem ser consideradas rurais  ou urbanas, em que são delineadas 

especificidades de determinadas regiões, tais como crenças, costumes, superstições, etc. 

Essa tendência é associada à literatura em razão das “obras que expressam regiões rurais 

e nelas situam suas ações e personagens, procurando expressar suas particularidades 

linguísticas” (CHIAPPINI, 1995, p. 155). 

A chegada de máquinas na Usina para produzir o açúcar cristal é a chegada da 

industrialização e modernização no agreste sergipano, além de expandir as exportações 

de açúcar e fazer com que as contas bancárias e as terras de tio Ramiro se alarguem. 

 

 

Chegamos e o rumos feito da trepidação do monstro de aço nos recebeu vindo 

da Usina. O céu azul estava sujo, um fumo negro emporcalhava o espaço como 

golfadas de baba peçonhenta. Eram os vestígios da transformação da cana em 

poder, o sopro da fornalha  onde se forjava o dinheiro do tio Ramiro. (PAIM, 

1950, p. 80-81). 

 

https://www.academiagloriensedeletras.org/revista-da-agl/


 

 
https://www.academiagloriensedeletras.org/revista-da-agl/ 

101 ISSN 2764-3018 - Revista AGL / Nossa Senhora da Glória (SE), N. 3, dez/2022. 
Revista A

G
L

 

 
 

No regionalismo, tinha-se uma visão crítica nas produções das relações sociais e 

nos romances são colocados em pauta a forma de como eles trazem esses aspectos. Como 

por exemplo, as relações entre homens e mulheres eram limitadas e as mulheres da Casa 

Grande não podiam se submeter a qualquer casamento, tinham que se fazer alianças com 

homens que tragam algum valor para a família. Trabalhadores e empregadores não trocam 

amizade, na verdade, os trabalhadores não significam nada para o senhor dos canaviais, 

apenas mão de obra  barata. 

Ademais, mesmo diante de muitas críticas, considera-se um vultoso escritor 

regionalista  aquele que sabe as denominações para cada coisa independente da localidade 

regional geográfica. 

No caso da obra A Sombra do Patriarca (1950 )a protagonista é ciente das lutas 

de classes do meio rural, que é a fazenda no nordeste sergipano, logo havia um sentimento 

de denúncia e inquietação, no que diz respeito ao patriarcado concebido dentro do espaço 

rural nordestino. A autora, utiliza-se desse cenário para produzir em seus textos 

contemporâneos as mais variadas temáticas, sempre abordando costumes, vícios de 

linguagem e a condição feminina na sociedade de então, mais especificamente na região 

narrada por Alina. Deste modo, é perceptível no texto literário, que a protagonista se 

deparou com uma situação distinta da que conhecia e estava habituada na zona urbana; a 

partir daí que começa a indignação com a imposição patriarcal de modo explícito em 

exercício naquela região. 

 

 

A condição da mulher em A Sombra do Patriarca 

 

Aqui traçaremos alguns estereótipos e destinos submetidos às mulheres dentro do 

romance de Alina Paim. Raquel, sai da zona urbana – onde as mulheres tinham mais 

liberdade  para expressar suas opiniões e trabalhar – mesmo que ainda algumas profissões 

sendo limitadas    às mulheres, e depara-se com mulheres que são limitadas. Tia Amélia, 

esposa de Ramiro; Teresa, sua filha; e Anita, filha de Teresa, eram as mulheres do lar. 

Dedicadas aos bons costumes para o dote certo. Em um diálogo entre Raquel e Teresa, é 

possível perceber a relação   da condição das mulheres da Casa Grande: 
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–Nesta idade é preciso certa ligação com alguém do mesmo sexo, que possua 

mais experiencia da vida e possa ensinar-lhe o caminho mais acertado nos 

momentos difíceis. Sem saber o que pensa, sem conhecer suas preferencias, 

como poderei guia-la mais tarde? Neste ponto Anita é mais dócil, é para mim 

um livro aberto. 

– Habituou-se desde pequenina a contar-me tudo. Com esta, meu coração está 

tranquilo, será uma futura esposa paciente e submissa. Quando casar, o marido 

tomará meu lugar na orientação de sua vida. A mulher, sem alguém que a 

sustente nas dificuldades, sem um punho forte que a domine, não pode ser feliz. 

A mulher foi feita para obedecer, sua felicidade foi talhada para curvar-se 

diante de outra mais forte. 

– Neste ponto não concordo com você, Teresa. A mulher pode ter 

personalidade e não precisa apagar-se diante do marido. Se o homem souber 

que tem a seu lado uma companheira que possui opinião própria, capaz de agir 

guiada pelo raciocínio e de ter iniciativa diante de uma situação difícil, sentirá 

respeito pela esposa, terá prazer de consulta-la antes de resolver seus negócios, 

e, neste caso, além das relações conjugais, existirá um poderoso laço de 

camaradagem cimentando a união. 

Teresa empertigou-se na cadeira como se tivesse recebido de repente a ferroada 

de uma  abelha. 

– Não, Raquel, a mulher sempre é mais fraca. Quando lhe falta o amparo do 

pai ou do marido, a desorientação toma posse de sua vida, ela não acerta mais 

a dar um passo. Já teve oportunidade de observar o que acabo de dizer? 

– Sim, e concluí que acontece deste modo justamente como resultado de uma 

educação errada que lhe ensina a curvar-se, a obedecer sempre, sem indagar, às 

cegas. 

– Você está fugindo à discussão, o motivo é outro, vem de longe. A religião 

explica com clareza: a mulher tem que viver sob a tutela do homem, primeiro 

na casa paterna, depois na companhia do marido. Querer agir de outra maneira 

é procurar inclinar-se às bordas do perigo, é ficar prestes a cair no 

irremediável”. (PAIM, 1950, p. 38-40). 

 

 
 

Neste diálogo, fica evidente a criação que é dada às meninas que têm uma 

condição financeira melhor. São educadas de acordo com os mandamentos da bíblia, 

estudam música, canto e outras línguas, para conseguirem um bom dote e um marido de 

reconhecimento. Enquanto que às outras mulheres que vivem nesta região, que não fazem 

parte da classe média- alta burguesa e soberba, os caminhos são atravessados com dor, 

miséria e sem conforto. 

Na segunda parte do livro, Raquel visita o Curral Novo que fica a poucos 

quilômetros da Fortaleza, local em que foi projetado incialmente para que os 

trabalhadores tivessem onde morar com conforto, mas como os gastos seriam grandes, 

Ramiro não atendeu aos pedidos do engenheiro da época que era seu sobrinho Afonso – 

que foi estudar na Inglaterra a mando de seu tio e, depois que fez tudo o que ele quis, foi 

abandonado em um sanatório no Rio de Janeiro (PAIM, 1950, p. 234-235). Assim, no 
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Curral Novo, apenas a avenida com a capela era de interesse de Ramiro e sua família e 

aos outros que habitavam a comunidade distante daquela avenida moravam em casas de 

palha, expostos ao frio, doenças, falta de conforto, sem  higienização. 

Havia também uma casa grande no Curral Novo de tio Olavo, irmão de Ramiro, 

que foi      renegado pelo irmão. Lá encontrava-se tia Celina, esposa de Olavo, mulher doce 

e gentil. Sua filha ainda solteira, Alzira, que também experimentou do poder de Ramiro 

que a proibiu de casar com um rapaz porque era pobre e adotou uma criança, Catita, de 

uma mulher que foi expulsa do Curral Novo por Ramiro. Lucrécia, a velha negra que 

também fora maltratada por Ramiro, vendida e casada com outros a seu mando. 

A estas mulheres que viviam em Curral Novo só restavam a resistência para 

sobreviver em e cuidarem de sua prole. Mulheres que viviam subjugadas às vontades de 

Ramiro, pois a terra em  que elas moravam eram dele e deviam “favor” a ele em troca de 

uma terra para dormir. De acordo com as palavras de Celina: “mulher foi feita para sofrer 

calada, olhando os seus, se tem  um bocado na boca dos filhos, o coração está contente” 

(PAIM, 1950 p.214). 

 

 

As mulheres que não se submetem às condições impostas 

 

Raquel, Leonor – sua prima, filha primogênita de Teresa e D. Gertrudes são as 

mulheres  que vão de encontro às regras impostas pelo patriarcado opressor. Embora sejam 

mulheres que      vivem em uma época em que as mulheres ainda não tinham todos os direitos 

de ir e vir, fazer o  que quiserem, elas indagavam quando eram submetidas a condições, 

comportamentos e falas que as desprezavam só porque eram mulheres. Mesmo não tendo 

todo o conhecimento sobre o  assunto de empoderamento das mulheres, Raquel sempre se 

manteve firme diante das submissões e falas que a feriam. Depois que Leonor manifestou 

seu descontentamento para com     a família, Raquel viu em Leonor uma aliada: “Leonor e 

eu éramos aliadas, tínhamos a unir-nos a vontade de escapar da sombra do patriarca; o 

desejo de quebrar essa sequência de orgulho e de submissão” (PAIM, p. 70). 

Leonor revela à Raquel uma amizade de alguns anos com uma mulher 

chamada  Gertrudes, que fora sua professora quando Leonor foi para a capital estudar. 

Com Gertrudes, Leonor aprendeu muitas coisas sobre o que é liberdade através do 
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sentimento de revolta. 

 

 

– A revolta, bem, Leonor, você encontrará seu caminho mais cedo ou mais 

tarde.Como, D. Gertrudes? 

– Muito simples, minha filha, as criaturas andam às cegas, levadas pelas outras 

ao escuro, até o momento em que se rebelam. A revolta é como uma luz que de 

repente se acende nas trevas. Quem vê essa chama enxerga o caminho, não 

precisa mais de guias. (PAIM, 1950, p. 50). 

 

 

D. Gertrudes tem uma influência de peso sobre Leonor, pois esta mostra-lhe que 

o que ela vive nada mais é que uma opressão guiada pelo seu avô que se acha no direito 

de humilhar  as pessoas e dobrar seus joelhos porque tem dinheiro 

 

 

Para consertar o mundo precisamos dos jovens, os velhos serão mantidos em 

silencio para que não perturbem a construção. Não vamos perder tempo em 

arrancar os erros quando suas raízes são profundas. Os velhos já viveram e os 

jovens estão começando, é com esses que devemos contar (PAIM, 1950, p. 50-

51). 
 

 

 

Assim, temos nestas três mulheres a busca pela liberdade com perseverança, o 

heroísmo      de acordo com a resistência ao ideal feminino e a conquista de espaço. 

 

 

Considerações finais 

 

Ao escrever um regionalismo social, Alina não romantiza as relações que se 

configuram      em uma família na década de 30, a autora demonstra com suas personagens 

um amontoado de    ações que são muitas das vezes corajosas, visto que tais falas e atitudes 

não eram aceitas pelo patriarca da família. O título também demonstra as cavidades que 

a figura masculina pode causar na vida de uma mulher, a sombra é a ausência de luz ou 

um obstáculo que a impede de iluminar algo, que no caso da obra é o patriarca, mas o que 

significa esse patriarca? Ao pesquisar  no Google essa palavra traz um significado forte, 

pois significa aquele que merece respeito, obediência e veneração. Como a figura 

feminina a de alcançar a luz se sua sombra consiste em                                    um ser que tem o poder e clama 

https://www.academiagloriensedeletras.org/revista-da-agl/


 

 
https://www.academiagloriensedeletras.org/revista-da-agl/ 

105 ISSN 2764-3018 - Revista AGL / Nossa Senhora da Glória (SE), N. 3, dez/2022. 
Revista A

G
L

 

por veneração? Dessa forma, pode-se observar que Alina Paim,       traz a voz da mulher e o 

direito de fala com umas das formas de obstruir esse obstáculo, falar sobre o que quer, 

seus desejos, e suas vontades planta-se no outro a semente da dúvida, e quando  Raquel 

descobre que Leonor é mais uma voz, ela se sente mais forte para ultrapassar a sombra          do   

patriarcado. 

Diante do exposto, é notório o quão Alina Paim é uma escritora influente no que 

concerne o regionalismo da literatura brasileira. Haja vista, mesmo que seus escritos não 

sejam  tão conhecidos em âmbito nacional, é de suma importância fazer estudos analíticos 

de autores da nossa região, para que uma maior quantidade de pessoas possa ter acesso a 

esses textos tão significativos da literatura local. Outrossim, Paim expressa em sua obra a 

garra e a determinação  de uma mulher, que vivia em uma sociedade patriarcal imposta às 

condições da figura masculina; e mesmo diante das dificuldades da época ela mostrou-se 

forte e destemida indo contra os princípios impostos naquela região. 

Assim, finalizamos este trabalho com a certeza de que Alina Paim fez história em 

seu tempo perpetuando até os dias atuais, nunca se deixou intimidar pela sociedade 

revelando através de suas personagens femininas a importância de lutar por nossos 

direitos e por um mundo mais justo. 
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A BIBLIOTECA ESCOLAR COMO FOMENTADOR DA LEITURA E APOIO 

PEDAGÓGICO 

 

 

STOCKER, Claudia Teresinha38 

 

 

RESUMO: A biblioteca escolar é fundamental no processo de ensino-aprendizagem do 

sistema educacional de um país, pois como parte integrante do sistema de informação, 

pode colaborar consideravelmente para a adoção de novos paradigmas. Porém a realidade 

dela é caracterizada, de maneira geral, por ínfimas coleções de livros, geralmente 

didáticos, em locais inadequados, com um mínimo de infraestrutura e recursos humanos 

sem qualificação específica. Passados os 10 anos para o cumprimento da Lei da 

Universalização das Bibliotecas Escolares (12.244/2010), continuamos tendo este espaço 

tão importante dentro da escola, inexistente ou nenhum pouco democrático.  

Palavras-chave: Biblioteca Escolar. Formação de Leitores. Leitura  

 

 

Introdução  

 

As atividades que estimulam o hábito da leitura podem ser realizadas em 

diferentes espaços e a forma como elas são apresentadas à criança, são fatores que 

influenciam o aprendizado nos seus diversos momentos da vida. Partindo da ideia de que 

ler é compreender melhor o mundo em que se vive, adquirindo conhecimentos, pode-se 

dizer que a leitura é um indicativo fundamental para o desenvolvimento psicossocial do 

indivíduo. Vista como um instrumento de poder, a leitura vem através dos tempos 

assumindo um papel importantíssimo na sociedade atual, que é o de contribuir para um 

pensamento crítico e coeso.  

As bibliotecas são uma das forças educativas mais poderosas de que dispõem 

estudantes, professores e pesquisadores. O desejo de descobrir o que há nos livros, 

geralmente, existe nas crianças desde a mais tenra idade e cabe a escola desenvolvê-lo, 

utilizando adequadamente os espaços de leitura. Desta forma, ao realizar uma pesquisa 

 
38 Bibliotecária e Documentalista. Mestre em Gestão da Informação e do Conhecimento pela Universidade 

Federal de Sergipe (UFS). Pós-graduada em Gestão da Informação pela Universidade Federal de Sergipe 

(UFS). Pós-graduada em Educação, artes, estética e museus pela Faculdade Pio Décimo (FPD). Acadêmica 

fundadora da Academia Sergipana de Contadores de Histórias (ASCH) e Patrona da Academia Brasileira 

de Contadores de Histórias (ABCH). Escritora e Contadora de Histórias. Aracaju - Sergipe – Brasil.  
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satisfatória, cuja prática, incentivada, contribui para que o estudante busque também, 

respostas para indagações pessoais, amplie seus conhecimentos, forme sua própria 

opinião, ele estará garantindo o seu espaço na sociedade. 

Desde 24 de maio de 2010, por meio da Lei nº 12.244/201039, Lei da 

Universalização das Bibliotecas Escolares, toda escola brasileira, pública ou privada, 

deve ter uma biblioteca. Segundo a definição de Biblioteca Escolar da Wikipedia 

(online): 

 

 

Biblioteca Escolar é uma instituição do sistema social que organiza materiais 

bibliográficos, audiovisuais e outros meios e os coloca à disposição de uma 

comunidade educacional. Constitui parte integral do sistema educativo e 

participa de seus objetivos, metas e fins. A biblioteca escolar é um instrumento 

de desenvolvimento do currículo e permite o fomento da leitura e a formação 

de uma atividade científica; constitui um elemento que forma o indivíduo para 

a aprendizagem permanente, estimula a criatividade, a comunicação, facilita a 

recreação, apoia os docentes em sua capacitação e lhes oferece a informação 

necessária para a tomada de decisões em aula. (s/autor, s/ano, s/p). 

 

 

Vale ressaltar que ter o profissional Bibliotecário40 na gestão dos espaços das 

bibliotecas, faz com que um trabalho alinhado com o Projeto Político Pedagógico da 

escola possa ser desenvolvido, ampliando possibilidades de aquisição de conhecimentos 

e visão crítica de mundo, além é claro, ser uma ferramenta de incentivo à leitura e 

formação de leitores.  

Passados os 10 anos de prazo para adequação das instituições de ensino, nos 

deparamos ainda com a inexistência das Bibliotecas e a falta do profissional Bibliotecário. 

Através do Projeto de Lei 4401/20 o prazo foi adiado para 2022 e continuamos sem o 

devido cumprimento da Lei. E por que isso acontece? Por que ainda encontramos gestores 

de instituições de ensino públicas e privadas que não conseguem enxergar a Biblioteca 

 

39  Lei da Universalização das Bibliotecas Escolares, determina que todas as instituições de ensino do país, 

públicas e privadas, deverão desenvolver esforços progressivos para constituírem bibliotecas com acervo 

mínimo de um título para cada aluno matriculado - ampliando este acervo conforme sua realidade, bem 

como divulgar orientações de guarda, preservação, organização e funcionamento das bibliotecas escolares. 

40 Profissional liberal, graduado em Biblioteconomia e Documentação ou Ciência da Informação. Atua no 

mercado de trabalho com uma visão ampla e objetiva da sociedade e de seus variados segmentos. 
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Escolar como um universo de possibilidades para apoiar o trabalho pedagógico realizado 

na escola? É o que veremos a seguir.  

 

 

A Leitura como fonte de conhecimento 

 

Existem muitas barreiras importas à leitura propriamente dita, e aqui poderemos 

citar algumas como: falta de tempo e/ou interesse, preguiça e/ou impaciência, preferência 

por outro tipo de entretenimento, os altos preços dos livros, dificuldade para entender 

palavras e frases, entre outras. No entanto, não resta dúvida de que tão importante quanto 

o problema econômico-social e de acesso ao livro é o fator cultural, ou seja, a baixa 

escolaridade e a má qualidade da educação, faz com que para muitos brasileiros a leitura 

seja um desafio quase insuperável.  

Sabemos que, para a formação de leitores, dois aspectos devem ser levados em 

consideração desde a mais tenra idade: o incentivo familiar e escolar. É preciso dar 

condições às crianças para que aprendam a ler e cabe à escola a responsabilidade da 

preparação de leitores proficientes. Contudo, não somente a escola deve estar imbuída 

deste objetivo, mas, antes, a família. Os pais podem e devem incentivar as crianças à 

leitura com exemplos e participação na condução dos hábitos de ler. 

O conhecimento pode ser encontrado através da leitura e esta, por sua vez, 

possibilita formar uma sociedade consciente de seus direitos e de seus deveres, fazendo 

com que estes, tenham uma visão melhor de mundo e de si mesmos. Na sociedade 

moderna de hoje, a busca pelo conhecimento tem sido um processo contínuo, marcado 

visivelmente pelo uso intensivo das tecnologias de informação e de comunicação. Diante 

da globalização visível, onde a informação e o conhecimento são transferidos em questões 

de centésimos de segundos, precisamos cada vez mais olhar a leitura como forma 

dinâmica, e trabalhar para que ela possa ser objetiva, clara e concisa, a fim de facilitar o 

entendimento. 

Vivemos em uma sociedade onde a habilidade de ler é imprescindível à inserção 

sociocultural e à construção do conhecimento. A leitura leva a um processo de formação 

plena do indivíduo, ao seu preparo para o exercício da cidadania, além de resgatar o ser 
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humano do mundo da alienação. Constitui-se numa ferramenta indispensável para 

transformar a educação que temos na educação que desejamos.  

Cabe à escola possibilitar aos alunos a continuidade da leitura de mundo que eles 

já possuem. A criança entra na escola, trazendo consigo um universo individual, o qual 

deveria ser motivado, estimulado, enfim, aproveitado pelo professor para, a partir daí, 

introduzir a leitura da palavra escrita. Assim, o professor conseguiria despertar o interesse 

do aluno pela leitura. Segundo Roca (2012, p. 24) 

 

 

(...) a biblioteca escolar é mais do que um recurso, já que também gera 

possibilidades contínuas de apoio ao trabalho do professor e de coordenação 

educacional para o desenvolvimento curricular. Desta forma, o que justifica a 

existência da biblioteca escolar não é a biblioteca em si como estrutura 

organizacional estável que proporciona serviços bibliotecários, mas seu uso 

como recurso educacional facilitador do desenvolvimento de processos de 

ensino-aprendizagem e de práticas de leitura, e, consequentemente, sua 

conceituação como agente pedagógico que apoia, de forma estável, o 

desenvolvimento do projeto curricular da escola. (ROCA, 2012, p.24) 

 

 

Desta forma, a biblioteca é vista com um local privilegiado para as práticas que 

possibilitam uma liberdade para os estudantes lerem o que for do seu agrado e não ter a 

obrigatoriedade sobre ela, por exemplo. Impor uma leitura é o mesmo que tirar do leitor 

a sua vontade própria e distanciá-lo do desafio estimulador do pensar, refletir e agir na 

sua individualidade. 

 

 

A prática da leitura na Biblioteca Escolar  

 

Segundo Yunes (1984, p.37-41) “A prática da leitura se faz presente em nossas 

vidas desde o momento em que começamos a ‘compreender’ o mundo à nossa volta”. E 

de acordo com Maria Rehder, para o Jornal da Tarde, em “Caminhos para a Leitura”, 

edição on-line de 27 de agosto de 2007, a leitura pode ser dividida em algumas tipologias 

que podem fazer parte das atividades executadas nas Bibliotecas Escolares. São elas: 

Leitura Compartilhada: é aquele momento de leitura socializado com os demais. 

Esta atividade pode ser feita por meio da criação de clubes de leitores, atividades de 
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leituras em pares e até mesmo por meio de grupos na internet. O bibliotecário pode fazer 

um mural de recomendação de obras na biblioteca que poderão ser utilizadas neste tipo 

de leitura.  

Leitura Autônoma: esta modalidade é usada para que os alunos exercitem suas 

habilidades leitoras e aprendam a se movimentar entre os livros, selecionando-os 

autonomamente conforme seu gosto. Esta prática pode ser executada por meio da 

realização de momentos de leitura nos intervalos das aulas ou mesmo na hora do recreio.   

Leitura Integrada:  é uma leitura atrelada aos objetivos escolares para fazer os 

alunos se expressarem criativamente, aprenderem sobre outras áreas, o que pode ser feito 

por meio de dramatização, expressões plásticas, escrita ou leitura coletiva. O professor 

pode realizar uma seleção prévia de livros juntamente com o bibliotecário, com objetivos 

específicos de aprendizagem e levá-los à biblioteca para que a aula acontece naquele 

ambiente.  

Leitura Reflexiva: é quando o leitor adquire competências e conhecimentos 

literários de forma explícita ou implícita por meio de discussões e comentários orientados, 

projetos de trabalho literários. Para a promoção dessa leitura reflexiva, pode ser feito uma 

seleção de obras e realizar uma Roda de Leitura41 na Biblioteca com a mediação do 

bibliotecário ou do professor.  

 

 

Biblioteca Escolar: espaço de ler e aprimorar saberes 

 

Numa época em que o avanço tecnológico coloca à disposição do aprendizado 

uma vasta gama de aparelhos sofisticados, é inadmissível que uma escola caminhe com 

propostas de leitura ineficazes e/ou confunda biblioteca com “amontoados de livros 

velhos em estantes sucateadas”. Muitas escolas apresentam propostas que contemplam o 

esporte, a ciência e tecnologia como prioridade em seus Projetos Políticos Pedagógicos 

(PPP’s), porém quaisquer que sejam os princípios que pensarmos para uma escola ideal, 

o aparelhamento funcional da estrutura da escola pressupõe, hoje, uma biblioteca escolar. 

 
41 Prática pedagógica e cultural relacionada ao ato de ler conjuntamente e debater pontos principais do que 

foi lido.  
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Mas não apenas na planta do prédio ou em uma pequena placa afixada na porta da sala, e 

sim na intenção de um espaço atrativo e na prática, um local dinâmico e vivo.  

O espaço da biblioteca não pode se tornar um mero “enfeite” da escola e os livros 

não podem ser vistos como produtos ou mercadorias dispostos nas estantes. Cabe ao 

profissional bibliotecário além de realizar o serviço técnico de catalogação e organização 

da biblioteca, apresentar projetos que estejam alinhados com as propostas da escola, pois 

sua função é a de agente educacional, proporcionando enriquecimento da cultura do aluno 

nos diferentes campos, oportunizando o seu desenvolvimento social e intelectual, além 

de proporcionar momentos de lazer e distração através da leitura. 

O Brasil ainda carece de políticas estaduais na área da educação para a Biblioteca 

Escolar. Percebe-se, de uma maneira geral, a inexistência de um programa definido de 

implantação e implementação de bibliotecas escolares.  São poucas as escolas que 

possuem uma biblioteca bem equipada, com profissionais treinados para darem o suporte 

que a comunidade escolar necessita. Geralmente são depósitos de livros velhos 

amontoados em estantes sem nenhum critério de organização. E como incentivar o gosto 

pela leitura num ambiente sem o menor atrativo? 

Pensar sobre a importância da biblioteca escolar hoje para o processo de ensino-

aprendizagem constitui repensar a própria prática de leitura na escola. Isso porque a 

biblioteca guarda os mais diversos tipos de suportes da informação e que, teoricamente, 

estão todos à disposição do aluno sempre quando precisar.  

No dia a dia da escola, percebe-se a pouca (ou nenhuma) utilização da biblioteca 

como espaço educativo e informacional que promove atividades de leituras, contações de 

histórias, pesquisa, debates, exposições e encontros entre autores e leitores. O clube de 

leitura é uma ferramenta poderosa no processo de formação de leitores que pode ser 

utilizado nas bibliotecas escolares. Na contramão, o que presenciamos geralmente, é uma 

biblioteca como palco de punições, ou seja, o local de castigo para os alunos que chegam 

atrasados ou atrapalham as aulas. Estes alunos de imediato são encaminhados, sem aviso 

prévio, à biblioteca. Por isso, é de suma importância repensar o papel da biblioteca dentro 

da escola e conscientizar diretores e professores da sua importância enquanto 

disseminadora da informação e do conhecimento. 

A implantação de um programa ou sistema de bibliotecas escolares, no Brasil, 

deveria estar inserida nos planos, metas e estratégias dos órgãos responsáveis pelas 
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políticas educacionais, assim como também, deveria ser sustentada por uma legislação e 

estar vinculada ao conjunto de leis que regem o sistema educacional. 

A biblioteca deve ser o reflexo da escola a que pertence e, de maneira geral, o seu 

objetivo é servir a essa escola. Este serviço pode ser feito de duas maneiras: 

➢ Diretamente, ampliando os estudos dos alunos, guiando e dirigindo as leituras 

recreativas, fazendo-os conhecer o mundo, através dos livros, auxiliando-os a 

descobrir suas vocações e habilidades, exercitando-os no uso de livros e 

bibliotecas. 

➢ Indiretamente, servindo de agente unificador, ligando os interesses de todas as 

seções da escola, que muitas vezes tendem a se separar, como unidades de 

instrução, servindo como centro social e de atividades extracurriculares. 

 

Segundo Stocker (2011), a American Library Association dos Estados Unidos 

(Associação Americana de Bibliotecas dos Estados Unidos), formulou objetivos e regras 

para a biblioteca na escola, que podem também ser extensivos às nossas escolas. Dentre 

elas citamos a seguinte: 

 

 

Todos os alunos devem ter livre acesso às estantes, a fim de que possam: 

a) cultivar o gosto pela boa leitura. (de nada adianta um acervo fechado e sem 

acesso, onde o leitor não possa ter a liberdade de escolher o que quer ler e 

conhecer de perto o acervo. O não acesso às estantes impede a aproximação do 

aluno e o distancia da biblioteca); 

b) ampliar os seus estudos com o uso de livros diversos, não-didáticos. 

(disponibilizar coleções, periódicos, multimídia para que o aluno possa ampliar 

seu universo de pesquisa); 

c) manusear com facilidade e proveito os livros de consulta; 

d) aproveitar-se inteligentemente da biblioteca escolar e da pública. (fazer uso 

consciente da biblioteca e conhecer os seus serviços, aproveitando tudo o que 

ela tem a oferecer). (STOCKER, 2011, p. 24-25) 

 

 

A biblioteca escolar deve ter nela representada todas as seções escolares e cada 

seção tem que ter seus objetivos analisados, devendo o bibliotecário chamar a atenção do 

professor para o serviço que a biblioteca lhe pode prestar. O ensino ganhará muito em 

eficiência com esse trabalho em conjunto (bibliotecário e professor). Além disso, a 
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biblioteca escolar da sociedade da informação deve possuir um acervo de material 

bibliográfico, não bibliográfico e multimídia.  

É importante a adoção de política de formação de acervo, com compra de livros, 

que vise a atender os programas curriculares, as necessidades de leitura, pesquisa e 

informação de alunos e professores assim como também da comunidade atendida pela 

biblioteca, e não depender única e exclusivamente da doação de livros velhos e 

desatualizados. Devido à falta de dotação orçamentária, a seleção e a aquisição de 

coleções para o acervo das bibliotecas escolares são pontos críticos para adoção de 

política de formação de acervo. A coleção didática e paradidática do acervo da biblioteca 

deve refletir, de maneira equilibrada, os programas de estudo e de currículo adotados na 

escola, pois assim cumprirá sua função no processo ensino – aprendizagem. 

Considerando que a biblioteca escolar tem papel fundamental no estímulo à 

leitura, na formação de leitores, em especial de crianças e jovens, a mesma deve possuir 

em seu acervo uma coleção de literatura infantil e juvenil com grande valor qualitativo, 

desde os clássicos até os mais modernos. Na sua coleção de literatura, deve ter espaço 

também livros destinados à comunidade em geral, com destaque para a literatura regional 

e cultura popular.  

A coleção de consulta e referência deve ser formada tendo, como princípio, a 

função da biblioteca escolar de introduzir o estudante na busca de informações e no 

desenvolvimento de habilidades e uso das mesmas. Desta maneira, essas coleções 

tornam-se um dos pontos fortes do acervo das bibliotecas escolares na sociedade da 

informação. 

Na sociedade da informação, na qual a educação informal adquire grande 

relevância, a biblioteca escolar funciona como centro educativo e cultural. Assim, torna-

se fundamental a realização de alguns serviços, objetivando cumprir essa função. Estes 

serviços podem ser divididos em atividades relacionadas com a promoção da leitura e 

atividades de extensão cultural para a comunidade, recreação, lazer etc. 

 

 

Considerações Finais 
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Ao finalizar este artigo, chegamos à conclusão de que a biblioteca escolar é um 

elemento indispensável para o processo ensino-aprendizagem e formação do educando e 

deve integrar-se à escola dinamizando sua ação educacional. Esse espaço deve ser visto 

como gerador de conhecimento e reflexão sobre a realidade e também de prazer para o 

leitor. Para isso, deve ser adequado aos leitores que a frequentam, respeitando e 

integrando seus interesses. 

Sendo assim, professores e bibliotecários devem realizar um trabalho integrado de 

cooperação e participação visando atingir os interesses não somente dos alunos, mas 

também da instituição. Os professores devem participar intensamente desse processo 

sugerindo leituras de obras aos alunos, orientando pesquisas, levando-os frequentemente 

à biblioteca, e colaborando com o responsável por ela, sugerindo aquisições e apoiando-

o no encaminhamento das pesquisas realizadas pelos alunos. 

Para os alunos deve ser um espaço agradável, acolhedor e atrativo para que sua 

presença seja uma constante, não apenas para a realização de pesquisas ou trabalhos 

escolares, mas também, e principalmente, para o prazer e reflexão, desenvolvendo sua 

formação plena e o exercício da cidadania. 

Não se forma bons leitores se eles não têm um contato íntimo com os textos lidos 

em sala de aula, com os livros, as revistas e demais materiais informacionais. Há inúmeras 

maneiras de fazer isso, mas sempre sem imposições, e sim, de maneira prazerosa. O 

importante é que o material seja escrito em papel ou de forma virtual apresentado aos 

alunos seja interessante e desperte a curiosidade e vontade de explorar que já é própria do 

ser humano.  

Mas além de tudo isso, o principal ponto a ser considerado é a conscientização 

dos gestores de escolas, sejam públicas ou privadas, para a necessidade de manter 

bibliotecas nas escolas. Cabe a eles visualizar que a biblioteca não é algo dispensável, ou 

em segundo plano, pelo contrário, é algo agregador e primordial para o crescimento 

intelectual e cultural dos corpos docentes e discentes da instituição.  
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A CONSTRUÇÃO DO PRIMEIRO ROMANCE DO SÉCULO: AS PUPILAS DO 

SENHOR REITOR 

 

 

JESUS, Joseane Domingos de42  

VITORINO, Luciana dos Santos43  

SANTOS, Maria Franciele Santos44  

 

 

RESUMO: Neste artigo, é proposto um estudo das principais características do 

Romantismo, e quais destas  estão presente no livro As Pupilas do Senhor Reitor, que foi 

publicado no ano de mil oitocentos e sessenta e seis do então escritor português Júlio Dinis, 

como também traz uma contextualização da época que o romance foi escrito, e traça o 

perfil pessoal do autor, e dos movimentos sociais ocorridos na década de sessenta, que 

fizeram culminar na terceira geração  romântica de Portugal. O presente trabalho teve 

como processo metodológico um estudo de revisão bibliográfica, assim como também 

análise de partes da própria obra, cujo objetivo foi aprofundar o estudo na literatura 

portuguesa, por meio de uma das suas principais obras. Esses  esudos foram feitos com 

base em algumas obras como: História da Literatura Portuguesa (2010) de José Antônio 

Saraiva e Oscar Lopes, A Literatura Portuguesa (através dos textos) (1962) do escritor 

Massaud Moisés, e o livro O Romantismo (2002) de Adilson Citelli. 

Palavras-chaves: As Pupilas do Senhor Reitor. Análise. Literatura Portuguesa. 

 

 

Introdução 

 

Segundo Massaud Moisés (1962), no ano de 1825, o Romantismo fora inserido em 

Portugal. Proveniente da Alemanha e Escócia, esse movimento se afeta de todas as 

nuanças de uma sociedade portuguesa cheia de percalços, oriundos de vários 

acontecimentos históricos, tanto na Europa como na América, tais acontecimentos Citelli 

(2002) afirma que “marcam o fundo do romantismo” (CITELLI, 2002), e essas variações 

fazem emergir sentimentos de liberdade, nacionalismo, individualismo, negação e   

 
42 Graduada em Letras- Língua Portuguesa pela Universidade Federal de Sergipe (2022). Itabaiana, Sergipe, 

Brasil. E-mail: joseanedomingosjesus@gmail.com. 
43 Graduada em Letras- Língua Portuguesa pela Universidade Federal de Sergipe (2022). Itabaiana, Sergipe, 

Brasil. E-mail: luuvitorino@hotmail.com. 
44 Graduanda em Letras- Língua Portuguesa pela Universidade Federal de Sergipe. Lagarto, Sergipe, Brasil. 

E-mail: franci10203040@hotmail.com. 

https://www.academiagloriensedeletras.org/revista-da-agl/


 

 
https://www.academiagloriensedeletras.org/revista-da-agl/ 

117 ISSN 2764-3018 - Revista AGL / Nossa Senhora da Glória (SE), N. 3, dez/2022. 
Revista A

G
L

 

independência. 

O Romantismo teve três fases em Portugal, a primeira, segunda e terceira geração. 

Massaud Moisés (1960), define em seu livro A Literatura Portuguesa através dos textos a 

que          cada geração está atada. Na primeira geração, por exemplo, alega que esta obtinha 

traços dos neoclássicos, já a segunda geração, é a que reúne o ultrarromantismo, e a terceira 

e última geração, ele define como a que “opera a transição para o realismo” (MOISÉS, 

1960 p. 233). A última geração é assinalada por Júlio Dinis, autor da então obra que será 

analisada neste artigo, As Pupilas do Senhor Reitor. 

Na obra de Júlio Diniz, é possível encontrar a profundidade romântica que o 

movimento foi capaz de produzir no indivíduo, como afirma Citelli (2002), na sua 

definição sobre o movimento romântico: 

 

 

O romantismo foi mais que um programa de ação de um grupo de poetas, 

romancistas, filósofos ou músicos. Tratou-se de um vasto movimento onde se 

abrigaram o conservadorismo e o desejo libertário, a inovação formal e a 

repetição de fórmulas consagradas, o namoro com o poder e a revolta radical: 

enfim, um conjunto tão radical de tendências... Liberdade, paixão e emoção 

constituem um tripé sobre o qual se assenta boa parte do romantismo. 

(CITELLI, 2002). 

 

 

É importante ressaltar, que ao ler As Pupilas do Senhor Reitor percebe-se que Dinis 

trará algumas nuanças que o difere de outras gerações românticas portuguesas, embora de 

fato o autor automaticamente já seja diferente das anteriores. Dinis, trabalhará o 

romantismo em suas   obras com um “pé” no “realismo”. (MOISÉS, 1962). 

Nas próximas páginas deste artigo será possível aprofundar-se no romantismo de 

Júlio Dinis, nas principais características do movimento e na mutabilidade histórico social 

proveniente da época. Adiante também será possível ler um estudo analítico do romance, 

com as peculiaridades da obra, dos personagens, do enredo e dos elementos que fazem do 

livro As Pupilas do Senhor Reitor um dos principais romances de Júlio Dinis, e do 

movimento romântico Português. O objetivo consiste em aprofundar-se na literatura 

portuguesa, através deste  romance, pois assim como escritores brasileiros que retratam a 

sociedade brasileira da sua época em suas obras, Dinis, traz em suas narrativas, estórias 

que propõem ao leitor uma visão sobre a sociedade portuguesa do século XIX. 
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1. As Pupilas Do Senhor Reitor: uma obra em transição 

 

O Romantismo em Portugal surge no século XIX, num contexto histórico de 

insatisfação e transformação econômica, política e social, destacando-se a Revolução 

Francesa, as Guerras Napoleônicas e as Revoluções de 1830 e 1848, onde no século das 

luzes há o rompimento com as estruturas herdadas da aristocracia política e eclesiástica, 

pois, “nas origens remotas do romantismo está o progresso econômico, político e social da 

burguesia, no seu fecho estão às consequências da grande revolução industrial que a partir 

do ano de 1850 transforma completamente a vida na Europa em menos de meio século” 

(SARAIVA; LOPES, 2010, p. 653). O movimento, em Portugal começou com a 

publicação em 1825 do poema Camões, de João de Almeida Garrett, que “Data-se 

habitualmente de 1825, ano da publicação em Paris do Camões de Garrett, o início do 

nosso romantismo” (SARAIVA; LOPES, 2010, p. 665). Mas considera “preferível marcar 

o início do Romantismo em Portugal no ano de 1836, em que se publica A Voz do Profeta, 

Herculano” (SARAIVA; LOPES, 2010, p. 665). Sendo, portanto, os iniciadores da nova 

escola literária, a primeira geração romântica. 

Adiante, dentro do contexto político, social e econômico de um Portugal do século 

XIX, a segunda geração foi marcada pela Literatura da Regeneração, que, conforme 

Saraiva (2010, p. 135), foi o movimento europeu que possibilitou a doutrinação socialista 

e republicana, além    de uma literatura de protesto social, refletindo diretamente em 

Portugal. Destacando, João de Deus e Camilo Castelo Branco como os principais 

representantes. Que a partir deste contexto social, a terceira fase do romantismo vem para 

representar a transição do período romântico para o Realismo, tendo como principais 

representantes Tomás Ribeiro, Bulhão Pato, Faustino Xavier de Novais e Júlio Dinis. 

É nesse ambiente de lutas políticas e reivindicações liberais que se desenvolve o 

Romantismo português: 

 

 

O fundo dos romances de Júlio Dinis corresponde à época de estabilização que 

sucede ao período conturbado das guerras civis: o sistema de estabilidade  

partidária, negociando em Lisboa, que pôs fim às insurreições em aos golpes 

de Estado armados, o formento do transporte. (SARAIVA, 2010, p. 771). 
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As Pupilas do Senhor Reitor, do escritor Júlio Dinis é um importante romance 

português do século XIX, “Herculano chamou-lhe o primeiro romance do século” 

(SARAIVA; LOPES,2010, p.769). A princípio ele foi lançado ao público no formato de 

folhetim no ano de 1866, obtendo um bom sucesso e, posteriormente, editado e lançado 

no formato de livro no ano de 1867. 

De acordo com Saraiva (2010), Júlio Dinis, pseudônimo de Joaquim Guilherme 

Gomes Coelho (1838-1871), identifica-se por seu estilo de escrita limpa, de caráter 

impessoal. Escritor da última fase do romantismo, com obras que possuem traços que 

transitam entre o Realismo e  o Romantismo “percebe-se que Júlio Dinis tem um pé na 

canoa romântica e outro na realista: típico escritor de transição” (MOISÉS, p. 289-290).     

Apesar de ser um autor de transição, Diniz apresenta o Romantismo com uma nova 

roupagem, sem o exagero sentimental e pessimismo da 2ª geração conhecida como 

ultrarromântica, sendo considerado como anunciador do Realismo: 

 

 

Do ponto de vista da estrutura romanesca, o excerto é bastante para revelar o 

quanto Júlio Dinis se diferença de Camilo Castelo, seu contemporâneo, e de 

Eça, que sugeria um pouco depois. Ao mesmo tempo que introduz a fôrma 

romance em Portugal, ele instilou na ficção portuguesa um à-vontade, uma 

“objetividade” e um “realismo” herdados da Literatura Inglesa, que conheceu 

intimamente. (MOISÉS, 1962, p. 289). 

 

 

Desta forma, como um bom observador de seu contexto social o autor escreve e 

descreve em sua obra ideias, que demarcam um grande caráter moralizador, em que a 

religiosidade e a bondade são exaltadas em detrimento de valores egoístas e individuais. 

Desenvolvendo toda uma problemática da pequena burguesia, classe média, onde “Parece 

haver o propósito de gravar uma moralização de costumes pela vida rural e pela influência 

de um clero convertido ao liberalismo” (SARAIVA; LOPES, 2010, p. 770). Portanto, com 

o propósito de pregar uma moralização de costumes pela vida rural e pela influência de 

um clero convertido ao liberalismo. 

Dito isto, é momento de conhecer um pouco, a face pessoal do autor de As Pupilas 

do Senhor Reitor, pois o escritor não só usou o pseudônimo de Júlio Dinis em toda sua 

carreira artística, em alguns momentos de sua vida, Gomes Coelho, também assinava por 
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Diana de Aveleda, no início de sua carreira, quando publicava em revistas e jornais. 

(DINIS, s/d) O rapaz, que faleceu aos trinta e dois anos no ano de 1871, viu-se ir embora, 

pela mesma doença que lhe tirou a mãe e alguns dos seus irmãos. Seu nascimento foi em, 

formou-se na escola Médico-cirúrgica da cidade do Porto, e em 1871, segue carreira como 

professor no mesmo lugar onde se forma, mas deixa tudo por causa da doença, tuberculose 

(MOISÉS, 1962). Após isso, Júlio Dinis passa por várias cidadezinhas de Portugal, onde 

alguns de seus familiares viviam, enquanto a doença lhe sucumbia. O autor era muito 

verdadeiro e intimista, foi na literatura que encontrou o refúgio no meio de sua dor, e é 

possível perceber tais reações vividas pelo autor, em várias de suas personagens femininas, 

Dinis perde sua mãe muito novo, e tem uma relação não tão carinhosa com o pai, essa 

relação é possível ser destacada na personagem Margarida, do romance que aqui será 

analisado. Margarida perde sua mãe muito nova, e logo depois seu pai, ficando com sua 

madrasta que lhe maltrata, mas mesmo assim, Margarida não perde seu jeito angelical, 

doce e forte. Outra característica importante é a ascendência de Júlio Dinis, é inglesa, 

atribuída pela sua mãe, o que leva a inspiração para uma de suas obras, Uma Família 

Inglesa, que foi seu primeiro romance, publicado em 1868 (DINIS, s/d). No prólogo do 

romance, As Pupilas do Senhor Reitor, disponível no site do MEC (Ministério da 

Educação) na biblioteca virtual “domínio público”, é possível encontrar um registro das 

próprias palavras de Júlio Dinis sobre romance: 

 

 

A verdade parece-me ser o atributo essencial do romance bem compreendido, 

verdade nas descrições, verdade nos caracteres, verdade na evolução das 

paixões e verdade enfim nos efeitos que resultam do encontro de determinados 

caracteres e de determinadas paixões. (DINIS, s/d) 

 

 

Algumas dessas características estão presentes no romance, As Pupilas do Senhor 

Reitor, o qual será analisado singularmente no próximo tópico, para que através desta obra, 

se possa conhecer o movimento romântico português em sua terceira geração. 

 

 

2. Uma breve análise sobre o romance As Pupilas do Senhor  Reitor 
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2.1 Foco narrativo 

 

Em As pupilas do senhor reitor, há presença do foco narrativo em primeira pessoa 

quando o narrador opina sobre algo “[...] Eu julgo mais natural e sincero fazer como a 

pequena Margarida, depois da partida de Daniel [...]” (DINIS, s/d, p. 26) e também em 

terceira pessoa, enquadrando-se nas características de um narrador onisciente já que além 

de narrar a história, conhece os personagens a fundo, tais como suas emoções e 

pensamentos, como é visto em algumas passagens da obra: “O reitor estava escandalizado 

e estupefacto por quanto vira e ouvira.” (DINIS, s/d, p. 19), veja que o narrador conhece 

bem o reitor, uma de suas personagens, e a maneira como este se sentiu após flagrar Daniel 

com Margarida. Outra passagem da obra em que isso é visível é quando Daniel é mandado 

para o Porto pelo pai e assim separado de Margarida, esta fica muito triste e o narrador 

descreve: “[...]subindo todas as tardes ao outeiro silvestre onde tantas vezes ele se viera 

sentar também, sentia cerrar-se-lhe o coração de tristeza[...]” (DINIS, s/d, p. 26). Além 

disso, há presença de um narrador que também conversa  com o leitor quando chama a 

atenção de quem está lendo para descrever Clara: “Mas, para justificarmos a opinião do 

reitor [...] digamos quem era Clara, que assim de repente pusemos diante do leitor sem 

prévia apresentação.” (DINIS, s/d, p. 32). 

 

 

2.2 Alguns aspectos do Enredo e dos personagens 

 

Um aspecto interessante da obra é que o enredo apresenta-se de maneira linear já 

que é marcado tempo e espaço sem haver quebras: “No dia seguinte, que era um domingo, 

vestia-se o reitor [...]”(DINIS, s/d, p. 21) e também pela vida de Daniel ainda quando 

criança: “Foi o caso que, aí por volta de um ano depois que Daniel principiara os seus 

estudos – tinha ele então doze para treze anos[...] (DINIS, s/d, p. 8), assim como também 

marcando a infância de Margarida: “[...] um enorme e respeitável cão de pastor e uma 

rapariguita de, quando muito, doze anos de idade.” (DINIS, s/d, p.13) e depois termina 

com ambos na fase adulta apresentando início, meio e fim. Ademais, com a presença de 

digressão apenas em uma de suas partes em que o próprio narrador interrompe a narrativa 

para explicar um acontecimento no capítulo anterior: “Revele- se-nos, portanto, a rápida 
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digressão retrospectiva, em que vamos entrar” (DINIS, s/d, p. 174).  

Assim, o enredo é todo na área rural representando uma vida cotidiana e simples 

do campo através da vida de suas personagens. Estas, podemos classificá-las como 

principais: José das Dornas, descrita por Dinis (s/d), como um senhor com 60 anos, simples 

e de princípios que mora no campo, pai de Pedro e de Daniel. Pedro como o filho mais 

velho de José das Dornas, é visto como um homem forte e que tem habilidades com a terra 

e provavelmente o sucessor do pai, já Daniel, filho mais novo de José das Dornas, o autor, 

descreve como um homem frágil e com personalidade fraca, já que se deixa levar por suas 

vontades e desejos, sendo o oposto do irmão. Outra personagem principal é Margarida, em 

que o autor mostra que vive triste, uma pessoa bastante responsável e de uma bondade que 

chega a ser extrema. Clara é a irmã mais nova de Margarida e tem uma personalidade 

oposta a ela, já que vive sempre alegre e apresenta não ter muito maturidade, sendo uma 

pessoa inconsequente. O reitor é o protetor das garotas e também é padre, cujo nome é 

Antônio, que assim como Margarida, tem uma bondade extrema e faz um papel de 

converter as pessoas para o caminho do bem. E como secundárias temos: João Esquina, 

marido de D. Tereza e pai de Francisca (filha do casal). João Semana, um médico já velho 

que vive consultando as pessoas da região e Joana criada de João Semana que zela por ele. 

Entre outros personagens que praticamente não aparecem. 

 

 

2.3 Características da obra: valores morais, crítica à modernização e aos românticos 

wertherianos 

 

Um fator importante é que Dinis apresenta em sua obra o trabalho como algo digno 

e de exemplo através dos personagens José das Dornas, que ao falar com o reitor sobre sua 

preocupação com o filho Daniel não ter habilidades com a terra e Pedro sabe lidar com 

esse trabalho, mostra que: “[...] quem trabalha não precisa de herança. Pelo trabalho, e com 

a ajuda de Deus, fiz minha casa, que não é das piores[...]” (DINIS, s/d, p. 5). E também 

através da personagem Margarida, que poderia ter uma vida sem esforço, mas opta por 

trabalhar dando aula para umas crianças da região: “[...] passados dias, começou Margarida 

a sua tarefa de educação, à qual se entregava com amor” (DINIS, s/d, p.41), ou seja, são 

valores nos quais “os leitores deveriam encontrar nos romances” e servir de exemplo para 
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si mesmo (SARAIVA; LOPES, 2010, p 769). 

Além disso, Saraiva (2010) expõe que nos romances dinisianos são raras as 

presenças de     personagens maus e que as pessoas sempre podem ser educadas já que a 

essência humana é boa, ideias que também são vistas em Massaud (1962, p. 289) ao dizer 

que há um “otimismo perante a criatura humana”. E isso é visível através de um dos 

personagens, o reitor, que faz esse papel de reeducar as pessoas no momento em que o 

padre ao fazer doações aos mais pobres, no caminho, encontra os pais de família jogando 

cartas, apostando dinheiro e bebendo vinho e  o padre Antônio os repreende: 

 

 

–Não é o regedor, sosseguem – disse enfim o reitor ainda do limiar da porta 

– e pena é que não seja, para vos meter a todos na cadeia. E, adiantando-se na 

taberna, continuou: –Santa vida esta! Assim é que é ganhar o reino do Céu! 

Sim, senhores! Aqui estão uns poucos de Santos varões, que empregam bem o 

seu tempo! Respeitáveis e exemplares patriarcas, de quem muito se pode 

esperar como educadores da família! Sim, senhores! – E, mudando para tom 

mais severo: - vossas mulheres estafam-se com trabalho, para dar um pouco de 

pão negro aos filhos e a vós esta vida regalada, não é assim? Ainda agora 

encontrei o teu pequeno, Manuel, que pedia esmola pela porta dos vizinhos; 

não tens vergonha? – Tua mulher, Francisco, estava há pouco de cama e teve 

de mandar à cidade a folha mais nova com uma canastra de hortaliça, com que 

ela mal podia; ia a vergar, a pobre pequena! Achas isto bonito? [...]. Para alguns 

tinha de ser a última tentação (DINIS, s/d, p. 55-57) 

 

 

À vista disso, percebe-se que Dinis mostra em sua obra uma perspectiva de 

mudança nas atitudes humanas mesmo estas cometendo erros são capazes de corrigi-los e 

mudar suas atitudes transformando-se em pessoas melhores através da conversão cristã, 

neste caso, feita pelo padre Antônio nas pessoas da região resgatando também os valores 

morais daquela sociedade. Estes valores morais é uma característica importante da obra 

dinisiana que Massaud (1962) explica: 

 

 

Para Júlio Dinis, a felicidade reside no campo, visto que apenas lá é possível o 

cultivo da moral que melhor se coadunaria com o mais recôndito da alma 

humana, ou seja, a superação dos apetites instintivos e o cultivo da bondade, 

simplicidade, etc. (MOISÉS, 1962, p. 289)  
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Dessa forma, entende-se também que além dos valores morais, há presença de 

crítica por parte de Júlio Dinis ao referir-se às cidades, pois, para este, o mundo urbano 

corrompe o ser e o campo é uma forma de fuga dessa corrupção, mostrando uma 

perspectiva negativa ao que é novo, à moda, moderno e valorizando crenças tradicionais, 

tendo como exemplo o personagem Daniel que ao chegar do Porto, mostra-se com 

aspectos diferentes de quando vivia no mundo rural no qual já nem lembrava mais 

apresentando-se de maneira egoísta (MIRANDA, 2014). Esta valorização das crenças 

tradicionais em oposição ao mundo urbano também é exposta quando o narrador referi-se 

à culinária da região rural em adversão à cidade: “Por isso João Semana, nas raras vezes 

que vinha ao Porto, era freguês certo nas mesas do Rainha, as únicas que mantêm, sem 

mescla de estrangeirices, as velhas tradições nacionais” (DINIS, s/d, p. 86), ou seja, o 

narrador mostra através do gosto de João Semana a preferência ao que é tradicional 

rejeitando o que provém da moda. 

Outra característica de As Pupilas do Senhor Reitor e não menos importante que a 

primeira, típico de uma obra em transição, como já vimos no primeiro tópico deste artigo, 

é com relação à crítica ao exagero dos autores pré-românticos apresentado pelo narrador 

ao falar    sobre Pedro e como este se relacionava amorosamente: 

 

 

Mas, em todo esse tempo, e apesar de todas as ocorrências, continuava 

dormindo as suas noites plàcidamente e de um sono; dando assim uma 

excelente lição a esses amantes wertherianos, que, por as mais pequenas coisas, 

perdem o sono e o petite. Ele não. Os seus arrufos, as suas contrariedades não 

chegavam a esses excessos. Com amor dá-se o mesmo que com o vinho. 

(DINIS, s/d, p. 28). 

 

 

Destarte, compreende-se que Dinis apoia a maneira na qual Pedro lida com os seus 

sentimentos, criticando os excessos da época inicial do romantismo apresentados na obra 

de Goethe em que Wherter era um jovem que sofria por um amor impossível, e esse 

sofrimento gerava pessimismo e desejo de morte (CITELLI, 2002). 

 

 

Considerações finais 
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Neste artigo, foi possível reconhecer a importância de Júlio Dinis para a literatura 

portuguesa, e também sobre os principais aspectos que rodeiam o romance As Pupilas do 

Senhor Reitor. Trazendo uma contextualização sobre os acontecimentos históricos que 

circularam desde a primeira geração romântica em Portugal até a terceira geração, assim 

como    também uma breve análise da obra, com os destaques retirados do próprio romance 

com algumas tendências realistas no meio de sua estória, para que de fato pudesse 

reconhecer o livro  como uma obra pertencente ao período de transição do romantismo 

para o realismo. O artigo faz uma busca pela face genuína da literatura portuguesa, através 

de Júlio Dinis, as leituras que foram feitas para enriquecer o texto, atribui um 

conhecimento mais extenso sobre o movimento romântico, a literatura portuguesa, e 

proporciona uma visão mais ampla sobre o romance. 

Portanto, as leituras dos textos secundários atribuídos a este artigo, como de 

Saraiva e Massaud Moisés, levam a diagnósticos claros sobre o romance As Pupilas do 

Senhor Reitor e seu autor Júlio Dinis, que é a genialidade do autor em estar no romantismo 

e trazer essa tonalidade do realismo. 
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HISTÓRIA DA EPOPEIA NAS AMÉRICAS: BOLÍVIA 

 

 

RAMALHO, Christina Bielinski 45 

 

 

RESUMO: Apresentação das linhas básicas para o desenvolvimento e a direção da 

História da Epopeia nas Américas, fruto de projeto coletivo de investigação que desenhará 

os contornos da presença do gênero épico nas Américas, considerando as transformações, 

e as inovações do gênero, assim como formas híbridas decorrentes de fatores estéticos e 

culturais, como os que foram observados a partir do recorte dado à Bolívia e à sua 

produção literária. Neste artigo, de forma sintética, serão relacionados alguns aspectos 

que permitem que se elaborem considerações sobre aspectos específicos da literatura 

boliviana quando o foco principal é a natureza das matérias épicas presentes no país. 

Nesse sentido, serão citadas obras encontradas durante a pesquisa científica e de campo 

e divulgados alguns resultados iniciais. Pretende-se, assim, dar visibilidade à cultura e à 

literatura boliviana, realçando o trabalho estético com os temas que dão identidade ao 

país. 

Palavras-chave:  Epopeia. Literatura boliviana. Historiografia épica.  

 

 

A História da Epopeia nas Américas 

 

Vinte e cinco anos de dedicação aos Estudos Épicos, que resultaram em obras 

como Elas escrevem o épico (2005), História da epopeia brasileira, volume 1 (2007, com 

Anazildo Vasconcelos da Silva), Poemas épicos: estratégias de leitura (2013), História 

da epopeia brasileira, volume 2 (2015, com Anazildo Vasconcelos da Silva), A cabeça 

calva de Deus de Corsino Fortes: o epos de uma nação solar no cosmos da épica 

universal (2015) e Semiotização épica do discurso e outras considerações sobre o gênero 

épico (2022, com Anazildo Vasconcelos da Silva); e a criação, em 2013, na Universidade 

Federal de Sergipe, do Centro Internacional e Multidisciplinar de Estudos Épicos, o 

CIMEEP (www.cimeep.com), consolidaram minha visão sobre as transformações que o 

gênero épico sofreu ao longo do tempo, com destaque para as formas que, a partir do 

século XX, passaram a redimensionar conceitos como história, mito e heroísmo, para, 
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entre outros, dar o protagonismo épico a vozes até então esquecidas ou vistas a partir do 

conceito de subalternidade.  

Abordagens teóricas e críticas ao gênero épico, como as de Anazildo Vasconcelos 

da Silva, Bassirou Dieng, Cecile Bowra, Charlotte Krauss, Claudine Le Blanc, Delphine 

Rumeau, Eleazar Huerta, Emil Staiger, Florence Goyet, Gilbert Highet, Jean Pierre 

Martin, Juan Héctor Fuentes, Kathy Lou Schultz, Leo Pollmann, Lilyan Kesteloot, Lynn 

Keller, Raúl Marrero-Fente e Saulo Neiva, entre outros e outras, legitimam e 

fundamentam os Estudos Épicos e, principalmente, estimulam a continuidade das 

pesquisas não só para abordar novas manifestações do gênero épico como também para 

realizar leituras revisionistas, que hoje podem levar em consideração aspectos aos quais 

não se deu a relevância necessária porque os parâmetros que conduziam a análise da 

presença épica no mundo eram, em geral, pautados ou pela observação das emulações à 

tradição épica clássica ou pelos “desvios” estruturais e conceituais presentes nas 

derivações do gênero, principalmente a partir do século XVIII, que pareciam conduzir à 

visão do próprio esgotamento do fenômeno épico. A revisão ou a releitura crítica de vasto 

número de manifestações épicas dialoga com o que salienta Florence Goyet em “A vitória 

do vencido”: 

 

 
Nós podemos, para concluir, voltar à palavra “permanência” e, portanto, à questão do 

gênero: entre a “poesia épica do século XX” e a epopeia antiga há ruptura ou 

continuidade? Até recentemente, a visão que se tinha da epopeia antiga levava à 

insistência acerca de suas diferenças: na esteira de Hegel e Lukács, epopeias antigas 

eram consideradas textos sem sombras, a emanação das sociedades em sua infância, 

cantando os valores estabelecidos. Mas uma série de estudos retornou a essas 

afirmações. Pôde-se comprovar, por meio da análise precisa de textos, que a epopeia 

é antes o lugar do conflito e da ambiguidade, que ela é entrecortada de verdades 

contraditórias e que inventa a novidade política. Em resumo, os traços apontados nos 

capítulos anteriores já estavam presentes na epopeia antiga. Tentaremos mostrar isso 

de forma mais global: nossos textos modernos retomam o gesto fundamental da 

epopeia antiga porque fazem emergir uma voz verdadeiramente desconhecida e 

permitem ao público descobrir uma novidade radical. Eles fazem isso com seus 

próprios meios e interesses, mas o mundo que eles abrem para nós exige o mesmo 

“trabalho épico” das epopeias antigas (GOYET, 2021, p. 114-115). 

 

 

As novas facetas do gênero épico, nesse sentido, foram diretamente contaminadas 

pelas próprias transformações de aspectos que estão na estrutura da epopeia: história, mito 

e heroísmo. No entanto, ao revistar a tradição épica, tal como aponta Goyet, é preciso 
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verificar se, em lugar de encontrar apenas rupturas, não é possível também, por meio de 

uma leitura revisionista, observar aspectos até então pouco apreciados.  

Todos esses aspectos estão na base da composição do projeto coletivo História da 

Epopeia nas Américas, que se configurará como uma coleção de livros, cujos volumes 

serão coordenados por diferentes especialistas a convite da direção geral do projeto, com 

o objetivo de reunir estudos sobre a presença de obras épicas nas Américas, considerando 

diferentes teorias sobre o gênero e suas derivações – incluindo formas híbridas e a 

projeção do épico em outras artes até os dias atuais. Cada volume reunirá capítulos em 

espanhol, francês, inglês e português, assinados individualmente por professores-

doutores. 

A organização de cada volume partirá de uma proposta temática, com chamada 

aberta para submissão de resumos longos, que serão avaliados pelos organizadores e pelo 

conselho editorial. A iniciativa da coleção, cuja direção reúne Cristina Fernández, da 

Universidad Nacional de Mar del Plata; Juan Héctor Fuentes, da Universidad de Buenos 

Aires; Raúl Marrero-Fente, da University of Minnesota; além de mim, está ligada ao 

Centro Internacional e Multidisciplinar de Estudos Épicos (CIMEEP – 

www.cimeep.com), em associação com o projeto “De Europa a América: la épica 

moderna” do Centro Interdisciplinario de Estudios Europeos (CIEsE, UNMDP), com o 

Instituto de Investigaciones Bibliográficas y Crítica Textual (IIBICRIT/CONICET) e 

conta com o apoio da Coordenação de Relações Internacionais da Universidade Federal 

de Sergipe (CORI). Compor uma historiografia épica nas Américas exige, enfim, que se 

observe a tradição épica importada com olhos atentos para o modo como essa tradição foi 

percebida pela crítica através dos tempos.  

A chegada do poeta e ficcionista boliviano Homero Carvalho Oliva à Academia 

Gloriense de Letras como membro correspondente, com posse realizada em agosto de 

2022 em Santa Cruz de la Sierra, estimulou a composição deste artigo, por meio do qual 

apresento, de forma panorâmica, o que a recente viagem para pesquisa de campo à Bolívia 

me proporcionou46. Cabem, ainda, algumas explicações sobre o processo anterior à 

viagem. 

 
46 Cabe aqui o registro da realização, de setembro de 2021 a setembro de 2022, da pesquisa de Pós-

Doutorado “Prolegômenos para uma História da Epopeia nas Américas”, vinculada ao Departamento de 

Letras da UFS, campus Itabaiana. 
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Sobre a produção épica na Bolívia, uma ação prévia experimental, desenvolvida 

para se desenhar uma dimensão das possibilidades relacionadas à hipótese de haver um 

sem número de epopeias sul-americanas ainda não lidas a partir de um referente teórico-

crítico mais abrangente acerca do gênero épico e de sua importância no contexto 

continental, me levou a buscar, em diferentes referências sobre a história da literatura 

boliviana, obras com perfil épico. Assim, sustentada por informações extraídas de Nueva 

historia de la literatura hispano-americana, de Giuseppe Bellini; Literatura boliviana, 

de F. Diez Medina; Historia de la literatura boliviana, de Enrique Finot, e Diccionario 

de la literatura boliviana, de Adolfo Caceres Romero e José Ortega,  cheguei a títulos 

como: “Waldo Balliván”. Legendaria figura de Lealtad, de Virgina Aguirre de Ballivian, 

1976; Bolivia, dolido de su sangre escribo, de Erasmo Barrios Villa, s/a; Cantares del 

hombre y de la vida, de Julio Cesar Cadima M., 1965; Canto a la cuna de mi cuna y 

sangre de mis venas, de Florencio Torrez Guzman, 1962; Canto a la juventud de mi Patria 

de América y sus caminos, de Pablo Iturri Jurado, 1946; Canto de los Andes y los Llanos 

del Kolla, de Naftali Moron de los Robles, 1958; Canto heroico al 16 de julio de 1809, 

de José Ricardo Bustamante, 1850; Cantos de amor, de dolor y de lucha, de Carlos 

Gomez Cornejo, 1922; Cantos de la ciudad y del campo, de Luis Luksic,, 1948; El 

caminante y el Illimano, de José Liborio Vargas, 1974; El Dorado (poema épico), de 

Socrates Chavez Suarez, 1952; El mar canta mi sueño: poemas para mi tierra, de Primo 

Castillo, 1968; El poema de los viejos caminos, de Adan Sardon, 1929; El secreto del 

Ande, de José Acha Aguirre, 1930; Hispano-América libertada. Canto épico, de José 

Ricardo Bustamante, 1883; II Canto a la ciudad de los cuatro nombres, de Adriana 

Cabrera de Gomez Reyes, s/a e Kollana (Canto al Hombre Infinito), de Erasmo Barrios 

Villa, s/a, La agonía de Don Juan, de Mario Flores, 1923; La creación, de José Manuel 

Tovar, 1855; Las muertes de Cristo, de Luis Fuentes Rodriguez, 1968; Los 

conquistadores de la selva, de Raul Otero Reiche, s/a; Los conquistadores, de Ricardo 

Jaimes Freyre, 1928; Malleu Kaphaj, de Eduardo Diez de Medina, 1935; Matías, el 

apóstol suplente, de Julio de la Vega Rodriguez, 1971; Memoria de la tierra, de Edgar 

Avila Echazu, 1967; Noche estiva, de Armando A. Chirveches, 1904; Poema Épico, 

incursión poética total, definitiva, eterna, de Naftali Moron de los Robles, 1962; Poema 

sin nombre. Épico metafísico, de Jaime Mata Choque, s/; Poemas para un pueblo, de 

Pedro Shimose Kawamura, 1968; Primera Cosecha, de Edmundo Torrejon Cardozo, 
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1944; Qhochapampa, de Javier del Granada, 1956; Quimeras, 1915; Redención, 1925 e 

Trópico, 1944, de Gregorio Reynolds, 1925; Sepallai, de Alejandro Samuel Mendez 

Maiwa, 1958; Siete umbrales descienden hasta Job, de Sergio Suarez Figueroa, 1962; 

Tiahuanacu, de TomasO’ConnerD’Arlach, 1911; Tierra, de Raul Murillo Y Aliaga, 

1943; Tormenta, de Jaime Mata Choque, 1963; e Wiphala. Poemas del dolor índio, de 

Carlos Gomez Cornejo, 1934. Esse conjunto extenso de obras, no entanto, se refere a 

livros publicados até 1976. Ou seja, há um vasto caminho a ser trilhado até que se possa, 

com precisão, entender o movimento do gênero épico na Bolívia. 

Esse largo número de referências deixou claro para mim que as descrições 

encontradas não seriam suficientes para compreender a possível epicidade dessas obras. 

Era necessário ter contato direto com cada uma, mas a grande maioria não está disponível 

para venda. Uma lista de tal porte traz, sem dúvida, uma série de questões a serem 

colocadas em pauta: 1) quais são as influências da epopeia presentes nesse conjunto de 

obras?; 2) quais são as influências específicas das épica espanhola?; 3) como se dá a 

presença das culturas indígenas bolivianas nessas obras?; 4) quais são as imagens míticas 

mais recorrentes?; 5) que função têm essas obras na construção da literatura nacional 

boliviana?; 6) quais, entre essas obras podem ser consideradas epopeias e por quê?; 7) 

quais poderiam ser consideradas manifestações híbridas e por que?; 8) quais, entre essas 

obras, possuem uma perspectiva continental tal como a tem Canto general (1950), do 

chileno Pablo Neruda e Latinomérica (2001), do brasileiro Marcus Accioly; entre outras 

questões. Sem o contato direto com as obras bolivianas seria impossível começar a pensar 

em respostas plausíveis para todas essas questões. A viagem era imprescindível. 

No entanto, algo já se podia dizer: um dos aspectos mais complexos na abordagem 

às formas épicas nas Américas é a visão sobre as transformações de gênero e sua presença 

em nossos dias, visto que muitas obras não seguem as visões teóricas da herança clássica, 

mas apresentam novos componentes que também podem ser lidos à luz de teorias épicas. 

Por exemplo, em relação às formas épicas a partir do século XX no Brasil, registra-se 

quantidade expressiva de longos poemas que podem ser lidos como formas épicas pós-

modernas. Um exemplo é Latinomérica (2001), de Marcus Acciolly, poema que, em 620 

páginas, desenvolve como matéria épica a formação da identidade cultural latino-

americana e sua luta contra o imperialismo norte-americano, a partir de um intenso 

diálogo com expressões culturais dos mais diversos países, que possui uma estrutura 
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muito original: em vez de cantos, o poeta criou um confronto de boxe entre a nossa cultura 

e o imperialismo poderoso dos EUA de forma ampla e nomeou as partes do poema com 

base nos sinais da luta: I - O árbitro; II O cronometrista; III. A linguagem; 4. Os júris; V. 

Pesos: VI. Incidentes; VII. O uniforme; VIII. As luvas; IX. O ringue (dividido em 1ª 

rodada; 2ª rodada ...); X. As interrupções; ... até à última parte intitulada “A decisão final” 

com um “bilhete aos surdos mudos do poder”.  

Uma obra como essa não pode ser lida sem se considerarem as transformações do 

gênero épico. Além de compreender as influências europeias nas tradições épicas das 

Américas, é imprescindível, a partir do parâmetro teórico do “plano literário da obra” 

(SILVA e RAMALHO, 2007) verificar a criatividade dos recursos de transgressão que 

subvertem (em muitos casos) um gênero em geral aristocrático aproximando-o dos 

movimentos contraculturais, tal como se dá quando a epopeia de países que passaram pela 

colonização coloca em cena como heróis os “perdedores”.  

Por outro lado, a presença de mulheres nas epopeias (que foi o tema da minha tese 

em 2004), como autoras ou como personagens, é outro aspecto muito interessante, porque 

a escrita épica sempre foi muito masculina (talvez o gênero literário mais masculino de 

todos). Mas há poetas épicas. E é preciso continuar a falar sobre isso. Nesse sentido, um 

exemplo muito claro de uma nova face do épico é Poema de Chile (1967), de Gabriela 

Mistral, pela relação sensível que propõe entre os chilenos e a sua terra, pela forma como 

a história, a geografia e o mito estão presentes e, ainda, pela maneira como uma viagem 

pela geografia (e culturas) do país é feita, o que leva a uma visão muito diferente do 

expansionismo colonizador, porque no poema não se relata uma conquista bélica da terra, 

mas um conhecimento amoroso, que busca valorizar as populações nativas e a diversidade 

ecológica.  

Além do encontro, por meio das historiografias literárias bolivianas, com essas 

mais de setenta referências, cheguei às obras Los Reinos Dorados (2007) e Quipus (2014), 

de Homero Carvalho Oliva, poeta contemporâneo com quem logrei estabelecer contato 

virtual, o que logo me levou a ter Los reinos Dorados em mãos e a iniciar uma leitura 

crítica antes mesmo de ter a possibilidade de conhecer o país. A viagem – vivenciada 

entre 31 de julho e 10 de agosto de 2022 – permitiu que saíssemos da virtualidade, e foi 

o próprio Carvalho Oliva quem me ajudou a definir o roteiro da viagem a seu país: Santa 

Cruz de la Sierra, Sucre e La Paz foram as cidades escolhidas, visto que me permitiriam 
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ter maior acesso a bibliotecas e livrarias. A sorte ajudou e consegui visitar a Fería 

Internacional del Libro de La Paz, ocasião em que novos títulos se somaram aos que eu 

já tinha. 

Neste artigo darei notícias dos primeiros resultados da pesquisa sobre a presença 

épica na Bolívia e, ao mesmo tempo, trarei ao conhecimento dos/as leitores/as um pouco 

sobre a cultura desse país multifacetado e cuja história registra muitos momentos de 

tensão entre a presença indígena e o processo de colonização espanhola. Tratarei, 

inicialmente, de apresentar, de forma sintética, alguns traços culturais bolivianos que 

geram matérias épicas e podem ter sido ou vir a ser fonte para a criação de epopeias e 

manifestações épicas de outra natureza, como o teatro épico, por exemplo. Em seguida, 

apresentarei um panorama de obra épicas ou épico-líricas que evidenciam a importância 

de se estudarem as marcas épicas da literatura boliviana.  

 

 

A Bolívia e suas matérias épicas 

 

Antes de apresentar alguns dados sobre a Bolívia e discorrer sobre suas matérias 

épicas, cabe trazer o próprio conceito de “matéria épica” e o faço a partir da explicação 

de Anazildo Vasconcelos da Silva: “A matéria épica tem, em sua origem cultural, uma 

dimensão real e dimensão mítica que se fundem intimamente na constituição de uma 

unidade articulatória indissociável, comumente reconhecida como narrativa mítica ou 

lenda” (SILVA, 2017, p. 15). Essa fusão entre o real e o mítico acontece em diferentes 

contextos e tem distintas formas de circulação cultural. Conhecer as matérias épicas 

“prontas”, ou seja, aquelas que se amalgamaram no decorrer da história de um país ou 

mesmo de uma região, exige entrar em contato com densas camadas culturais, que 

possibilitem o reconhecimento dessas matérias. Ao mesmo tempo, e também Silva faz 

referência a isso, uma matéria épica pode ser literariamente criada a partir de referentes 

históricos, míticos e culturais que, literariamente entrelaçados, têm sustentação porque 

são referentes legítimos a partir dos quais a criação literária trabalha.  

Matérias épicas literariamente elaboradas se fizeram mais presentes a partir do 

século XX, quando a inventividade e a originalidade ganharam mais importância no 

âmbito da produção literária. No entanto, Divina Comédia (1304-1321), de Dante 

https://www.academiagloriensedeletras.org/revista-da-agl/


 

 
https://www.academiagloriensedeletras.org/revista-da-agl/ 

133 ISSN 2764-3018 - Revista AGL / Nossa Senhora da Glória (SE), N. 3, dez/2022. 
Revista A

G
L

 

Alighieri, é um exemplo medieval da interferência criativa para o desenvolvimento de 

uma matéria épica, visto que a viagem pelo mundo após a morte (Inferno, Purgatório e 

Paraíso) foi estruturada a partir do acesso de Alighieri a postulações teológicas sobre a 

vida após a morte que se somaram a diferentes fatos da política italiana para compor uma 

viagem vertical e meticulosamente arquitetada que construiu respostas para uma das 

questões mais importantes da filosofia: “para onde vou?”. Sendo assim, é uma matéria 

épica universal, ainda que enfocada a partir do contexto político e histórico da formação 

da Itália como país. 

Por tudo isso, investigar as matérias épicas de um país – sejam elas nacionais, 

regionais ou universais – extrapola o conjunto de temáticas que a história desse país conta, 

porque exige que se reconheça o potencial criativo da literatura de unir história e mito 

com o objetivo de revelar temas que contam e traduzem um modo de ser, uma identidade 

coletiva, que passa a ser representada pelo poema épico criado ou mesmo por produções 

híbridas em que a presença da matéria épica é fato. Nesta abordagem me restrinjo aos 

poemas épicos e aos épico-líricos encontrados até este momento. Passo, agora, a algumas 

considerações sobre a Bolívia. 

Dividido em nove departamentos – Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, 

Oruro, Pando, Potosí, Santa Cruz e Tarija – e com uma população próxima a 12 milhões, 

espalhada por diferentes ecossistemas – o país apresenta regiões de floresta amazônica, 

pântanos, deserto e as montanhas que integram a cordilheira dos Andes – presentes no 

território de 1.098.581 km2, o Estado Plurinacional de Bolivia tem peculiaridades 

históricas, geográficas e culturais que dão origem a temas e questões igualmente plurais, 

que, por isso, geram produções literárias e artísticas de perfis muitas vezes distintos e até 

incongruentes, se pensarmos em uma “unidade nacional”. Há, no país, experiências de 

vida completamente diferentes. Pude observar esse contraste, na primeira e recente 

viagem ao país, pois tive a oportunidade de conhecer Santa Cruz de la Sierra, Sucre e La 

Paz, cidades marcadas por características bem particulares e que se diferenciam bastante 

umas das outras. Isso não causa estranhamento a uma brasileira, mas é ponto fundamental 

para quem pretende compreender a literatura boliviana e buscar sua dimensão épica. 

Considerando a real impossibilidade de sintetizar uma história que, segundo 

Favre, em A civilização inca (2004), tem raízes ancestrais com 14 mil anos de existência 

– envolvendo, principalmente, a cultura Tiahuanaco, a cultura Huari, a cultura Inca e a 
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cultura Chaka –, ressalto aqui algumas passagens da história do país já no espectro da 

fase colonial, para destacar nomes como Tomás Katari, líder da rebelião anti-colonialista 

que aconteceu em Chayanta em 1780; Túpac Amaru II, que, em 1780 liderou indígenas, 

com o apoio de alguns  mestiços e crioulos, na rebelião em Tinta; Julián Apaza, que 

fundiu os nomes dos dois líderes revolucionários e se tornou Túpac Katari, para 

comandar, em 1781, a mais importante insurreição indígena na Bolívia (então “Charcas”), 

envolvendo 40 mil indígenas; além de Jacinto Rodríguez e Juan Dios, os irmãos que 

conduziram outro movimento, dessa vez em Oruro (LARA, 2019). Em um contexto 

colonial violento, que proibia as populações indígenas de manterem suas tradições, 

impedia seu acesso a meios de transporte como os cavalos, obrigava-as ao trabalho 

forçado (“mita”) em minas, sob condições insalubres e cruéis, impunha a religiosidade 

cristã, praticava exorbitantes impostos, entre outros, foram muitas as razões para que os 

povos indígenas dominados, muitas vezes apoiados pela população já mestiça e pelos 

negros escravizados, construísse uma dura e corajosa história de resistência e luta pela 

autonomia. 

Gonzalo Ávila Lara, em Génesis y consolidación de la República de Bolivia 

(2019), discorre sobre as passagens fundamentais para que a Bolívia chegasse a ser o país 

que é. Vale ressaltar que, no contexto da cultura brasileira, compreender a história dos 

demais países sul-americanos exige um afastamento da história da colonização 

portuguesa, visto que a colonização espanhola não tratou individualmente o que hoje são 

os países da América do Sul, ou seja, as identidades nacionais de nossos vizinhos foram 

configuradas, durante muito tempo, a partir de divisões administrativas que organizaram 

a exploração colonialista espanhola nas Américas. Lara explica que, em 1534, a Espanha 

criou, na América do Sul, quatro divisões, entre elas o “Nuevo Reino de Toledo”, que 

incluía a maior parte do atual território boliviano (LARA, 2019, p. 11). Em seguida, em 

1542, criou-se o “Virreinato del Perú” e, logo depois, em 1559, a “Real Audiencia de 

Charcas”, cujo primeiro território girava em torno da cidade conhecida como La Plata ou 

Chuquisaca (hoje Sucre, a capital constitucional da Bolívia), ainda que a sede do governo 

esteja em La Paz. Em 1776, as províncias de Charcas passaram a integrar o “Virreinato 

del Río de la Plata”. Por fim, nos últimos anos do domínio colonial, essas mesmas 

províncias passaram a ser tratadas como “Provincias Altas del Perú” (LARA, 2019, p. 

12-13). “Charcas” era, assim, o nome dado à região que, em 6 de agosto de 1825, se 
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tornou “República Simón Bolívar”, para, logo em seguida, em 3 de outubro, passar a ser 

“República de Bolivia”.  

Esse percurso para a conquista de sua independência teve, como se sabe, uma 

dimensão ainda coletiva, visto que as guerras pela independência lideradas, de um lado, 

pelo argentino San Martín (1778-1850) e, de outro, pelo venezuelano Simón Bolívar 

(1793-1830) a partir do início do século XIX levaram diversos países a conquistar sua 

liberdade. Sobre o papel de Simón Bolívar na conquista da independência dos países da 

América do Sul hispânica, nos contam Maria Ligia Prado e Gabriela Pellegrino: 

 

 

 

Do mesmo modo que San Martín, Bolívar atravessou os andes para lutar contra os 

espanhóis, tomando Bogotá. No final de 1819, foi proclamada a independência do 

Vice-reinado de Nova Granada e a união de todas as províncias da república da Grã-

Colômbia, sendo Bolívar o primeiro presidente. Pouco tempo depois, em 1821, a 

Venezuela conquistava a independência depois da vitória na famosa batalha de 

Carabobo. 

A saga militar bolivariana só terminaria após a intervenção de seus exércitos nas lutas 

pela independência do Vice-reinado do Peru, que haviam sido conduzidas 

anteriormente por San Martín. As batalhas finais pela libertação da América do Sul 

aconteceram na serra peruana, sendo a última delas, a de Ayacucho, comandada pelo 

general José Antônio de Sucre, em 1824, o mesmo que libertara o Equador na Batalha 

de Pichincha, dois anos antes. Sucre era uma figura muito próxima de Bolívar e, como 

reconhecimento por seus feitos, propôs que a região do Alto Peru passasse a ser 

denominada de Bolívia. 

(PRADO & PELLEGRINO, 2021, p. 32). 

 

 

Dois séculos depois, em 2009, a Bolívia se tornaria, oficialmente, “Estado 

Plurinacional de Bolivia”. As matérias épicas bolivianas podem ter, portanto, raízes 

milenares, e tanto abarcar os heróis das guerras em torno da independência, como os mitos 

ancestrais, as especificidades de suas realidades oriental (de cultura amazônica) e 

ocidental (de cultura andina), além de questões de caráter mais universal, que envolvem 

a experiência humano-existencial, e mesmo questões de ordem estética e metalinguística. 

Tal como assinala Fernando Medina, 

 

 

Para el juicio histórico, tan atento a los cambios en el tiempo y al proceso de evolución 

colectiva, debemos acnstumbrarnos a pensar que espiritualmente Bolivia no comienza 

en la colonia; hay seis ciclos lógicos cuya continuidad ideal no es lícito romper: el 

tiempo mítico, el pasado kolla, la herencia quéchua, la conquista, la colónia y la 

república (MEDINA, 1958, p. 37). 
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Assim sendo, é imprescindível considerar que, no âmbito das matérias épicas 

bolivianas, esses seis ciclos são, de fato, fontes de geração de temas épicos que 

contribuem para a configuração cultural do país e que podem, por isso, mesmo numa 

perspectiva contemporânea, em pleno século XXI, serem legitimamente visitadas a partir 

do trabalho criativo que caracteriza nossa época, incluindo aí a produção de poemas 

épicos e poemas épico-líricos, além de subgêneros como o cinema épico, o teatro épico, 

os romances épicos, etc. O Medina, em 195347, acerta ao afirmar que: 

 

 

Hoy no aceptamos la sola tesis hispanista, aquello de que la historia sudamericana 

principia con Colón. Tampoco nos parece suficiente decir que nuestra antecedencia 

histórica proviene de los Incas. Vemos más lejos… La literatura ilumina el horizonte 

de la historia. Para una filosofía telúrica, para una comprensión espiritual del pasado, 

nuestros orígenes no comienzan con una dinastía o con un nombre: arrancan de la 

naturaleza misma, se pierden en inalcanzable lejanía. La literatura boliviana se inicia 

con la geología y con los mitos (MEDINA, 1958, p. 55). 

 

 

Por tudo isso, vivenciar o espaço e a cultura boliviana nos faz imergir em amplo 

potencial de sentidos no que se refere ao mapeamento identitário. A ruptura com o modelo 

colonial a partir do qual se desenharam as histórias dos países que integram as Américas 

levou a Bolívia a caminhos inaugurais, como o que determinou, na Constituição de 2009, 

não só o reconhecimento da própria terra, Pachamama, como portadora de direitos 

constitucionais – passíveis, como veremos, de serem reclamados por qualquer cidadão ou 

cidadã boliviano/a –, como a ampliação sua própria definição de país ao passar, como já 

vimos, de Republica de Bolivia a Estado Plurinacional de Bolivia. Salvador Schavelzon, 

em El nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia, reproduz o preâmbulo da 

Constituição boliviana de 2009 (SCHALVELZON, 2012, p. 63): 

 

 
En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron 

lagos. Nuestra amazonia, nuestro chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles 

se cubrieron de verdores y flores. Poblamos esta sagrada Madre Tierra con rostros 

diferentes, y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y 

nuestra diversidad como seres y culturas. Así conformamos nuestros pueblos, y jamás 

comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la 

colonia.  

El pueblo boliviano, de composición plural, desde la profundidad de la historia, 

inspirado en las luchas del pasado, en la sublevación indígena anticolonial, en la 

 
47 Lembro que a primeira edição de Literatura boliviana data de 1953. 
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independencia, en las luchas populares de liberación, en las marchas indígenas, 

sociales y sindicales, en las guerras del agua y de octubre, en las luchas por la tierra y 

territorio, y con la memoria de nuestros mártires, construimos un nuevo Estado. Un 

Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, 

dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y 

redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien; con 

respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes 

de esta tierra; en convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud 

y vivienda para todos.  

Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el reto 

histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho 

Plurinacional Comunitario, que integra y articula los propósitos de avanzar hacia una 

Bolivia democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz, comprometida con 

el desarrollo integral y con la libre determinación de los pueblos. Nosotros, mujeres y 

hombres, a través de la Asamblea Constituyente y con el poder originario del pueblo, 

manifestamos nuestro compromiso con la unidad e integridad del país.  

Cumpliendo el mandato de nuestros pueblos, con la fortaleza de nuestra Pachamama 

y gracias a Dios, refundamos Bolivia. Honor y gloria a los mártires de la gesta 

constituyente y liberadora, que han hecho posible esta nueva historia. 

 

 

Ainda que muitas críticas sejam feitas em relação à distância que existe entre as 

intenções manifestadas no texto constitucional e as práticas de gestão política, econômica 

e social que têm acontecido desde então, é inegável que há aspectos inaugurais no texto 

constitucional boliviano. Schavelzon, por exemplo, comenta que: 

 

 
En la definición consensuada, que se incluía como Artículo tercero en el proyecto de 

Constitución, se incluyeron como individuos a las mujeres y los hombres como 

“bolivianas y bolivianos”. Se hizo referencia también a la visión clasista de la realidad 

social, del marxismo y el movimiento obrero boliviano, pero como forma de inclusión 

también de los sectores medios no identificados étnicamente, como “áreas urbanas de 

diferentes clases sociales”. El lugar central en la Constitución y en esta definición de 

pueblo sería reservado para las naciones originarias del Altiplano, los pueblos 

indígenas de las tierras bajas, los campesinos de todo el país, los colonizadores 

(“comunidades interculturales”, según la definición que ellos mismos habían 

adoptado) y los afrobolivianos, que no se consideraban indígenas ni originarios pero 

también exigían ser reconocidos. La primera formulación de la definición sobre la 

cual los constituyentes discutirían era la siguiente:  

“El pueblo boliviano es el conjunto de los bolivianos y bolivianas pertenecientes a las 

naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, afrobolivianos y clases sociales, 

sectores y grupos económicamente y culturalmente diversos”. 

(SCHALVELZON, 2012, p. 71-72) 

 

 

Essa abertura à inclusão e a uma visão mais igualitária do sentido de “povo 

boliviano” é, no âmbito das investigações épicas, uma porta aberta à recuperação de 

muitas matérias épicas talvez esquecidas. De outro lado, esse movimento transformador 

em relação à visão de si mesmo, promove efeitos, como a própria ampliação da 
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criticidade, e pode resultar em tensões relacionadas ao grande desafio de colocar em 

prática o que se propôs em 2009. Como exemplo do conteúdo inovador da Constituição 

de 2009, cito o quinto e o trigésimo quarto artigos: 

 

 
Artículo 5. I. Son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos, que son el aymara, araona, baure, 

bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, guaraní, 

guarasu’we, guarayu, itonama, leco, machajuyai-kallawaya, machineri, maropa, 

mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara, puquina, 

quechua, sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya, weenhayek, yaminawa, 

yuki, yuracaré y zamuco (2009, p. 2). 

Artículo 34. Cualquier persona, a título individual o en representación de una 

colectividad, está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho 

al medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las instituciones públicas de actuar 

de oficio frente a los atentados contra el medio ambiente (2009, p. 37). 

 

 

 

Iniciando a abordagem principal deste artigo, ressalto que a busca por produções 

épicas bolivianas ou mesmo por obras híbridas em que o diálogo com a epicidade se faz 

presente me levou não só ao encontro de algumas das obras que a leitura de Nueva historia 

de la literatura hispano-americana, Literatura boliviana, Historia de la literatura 

boliviana e Diccionario de la literatura boliviana me proporcionou, como à descoberta, 

em livrarias e bibliotecas, de outras obras com o mesmo potencial. Neste momento, minha 

biblioteca reúne as seguintes produções bolivianas: La creación (1855), de Manuel José 

Tovar; Mallcu Kaphaj (1919), de Eduardo Diez de Medina; El secreto del ande (1930), 

de José Aguirre Achá; Beni, canto a la vida (1942), de Gregorio Reynolds; Canto a la 

cuna de mi cuna y sangre de mis venas (1962), de Florencio Torres Guzmán; El danzante 

y la muerte (1983), de Fernando Rosso; Corazones de terca escama (1995), de Vilma 

Tapia Anaya; Fuego vivo (2004), de Jaime Zavaleta Meneses; Los reinos dorados (2007) 

e Quipus (2014), de Homero Carvalho Oliva; La sed donde bebes (2011), de Mónica 

Velázques; Alfileres de plata (2000), Alfileres y alfiles  (2012) e  Los alfileres del cuento 

(2018), de Blanca Garnica;  Paninitaki (2013), de Mauro Alwa; Padre nuestro (2017), de 

Juan Carlos Orihuela; Codex corpus (2019), de Paola R. Senseve T.; Polímeros Cuir 

(2021), de César Antezana Lima; e Paquito de las Salves de Marceliano Montero (2022), 

de Jorge Suárez.  

Como se pode observar esse “inventário” parte do século XIX, o que dá a falsa 

impressão de que não haveria uma tradição épica anterior. Contudo, como foi dito, é 
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preciso compreender a inscrição da Bolívia em um espaço coletivo, dada a organização 

administrativa colonial. Nesse sentido, assino com Gabriel Chávez Casazola quando, em 

“Una muestra de poesía boliviana”, afirma que: 

 

 
Incluso también podríamos – y deberíamos – remontarnos más atrás de la fundación 

del país (1825), a la notable poesía religiosa que se escribía en la Audiencia de Charcas 

durante el período indiano, en paralelo al Siglo de Oro español (pienso en Luis de 

Ribera y en los autores develados por Andrés Eichmann en sus estudios sobre el tema); 

o más lejos aún, a la poesía oral originaria, tanto de las culturas indígenas del 

occidente altiplánico – recordemos a Juan Huallparrimachi  – como de los pueblos de 

estas tierras bajas del oriente (CASAZOLA, 2016, p. 6). 

 

 

E ressalto, ainda, que epopeias como, por exemplo, La Colombiada: poema épico en doce 

cantos (1878) e La Boliviada: poema épico em doce cantos (1883), ambas do venezuelano 

de Felipe Tejera, e Lima fundada, o Conquista del Perú (1732), do peruano Pedro de 

Peralta, também integram, a seu modo, o conjunto de matérias épicas bolivianas. Ou seja, 

estudar a epopeia na América hispânica exige o reconhecimento de confluências e 

interpenetrações no âmbito da produção literária colonial que não tiveram lugar no Brasil, 

por sua condição de único país colonizado por Portugal. 

Entre as obras a que tive acesso, há muitos casos de criações híbridas, que 

apresentam aspectos épicos, como a matéria épica, mas que, por sua fragmentação e 

subjetividade, contêm evidente faceta lírica. É o caso de Alfileres de plata (2000), 

Alfileres y alfiles (2012) e Los alfileres del cuento (2018), de Blanca Garnica, nas quais 

se reconhece uma unidade narrativa costurando reflexões ligadas ao universo da mulher 

em diálogo com referentes extraídos dos contos infantis, da Bíblia, da literatura clássica, 

entre outros, compondo um interessante painel de reflexões sobre um “estar no mundo” 

marcado por injunções patriarcais. Essas obras, sem dúvida, merecem um olhar atento 

aos “alfileres” [alfinetes] que fixaram a existência feminina em modelos fantasiosos de 

vida, que levavam as mulheres ao imobilismo e à dependência. Igualmente instigante é 

Polímeros cuir, de César Antezana/Flavia Lima, um poema épico-lírico, em que uma voz 

transgressora abre espaço para a realidade queer [cuir], construindo um heroísmo épico 

legítimo, pois capaz de penetrar na densa floresta dos preconceitos e fazer da poesia um 

instrumento de resistência e conquista.  

 

https://www.academiagloriensedeletras.org/revista-da-agl/


 

 
https://www.academiagloriensedeletras.org/revista-da-agl/ 

140 ISSN 2764-3018 - Revista AGL / Nossa Senhora da Glória (SE), N. 3, dez/2022. 
Revista A

G
L

 

    

Imagens 1 – capas das obras citadas (escaneadas) 

 

Fernando Rosso, por sua vez, em El danzante y la muerte (primeira edição em 

1983), põe em viagem um “Hombre sin fin/melancólico soldado de la luna/fiel a la 

condición para morirse de/corazón entero” (ROSSO, 2004, p. 15) que, em seu percurso 

metonímico – porque representa a todos/as/es nós – entende que “Lo que está dado no 

nos pertence/hay que hacer el mundo con nuestro pulso/acompasado y certero/para pisar 

la tierra hasta no tener sombra” (Ibidem, p. 35). Já Vilma Tapia Anaya, em Corazones 

de terca escama (1995), nos insere na trajetória afetiva do feminino pelas veredas da 

relação amorosa, numa composição que reúne símbolos e imagens metafóricas, e dialoga, 

entre outros, com o universo onírico da Alice de Carroll e a experiência trágica da Ofélia 

de Shakespeare, e representa o próprio percurso de vida da menina que chega à 

maturidade marcada pelo contexto patriarcal que lhe desenhou os caminhos. Em 

perspectiva mais aguda, temos Codex corpus (2019), de Paola R. Senseve T., composição 

híbrida, que promove, por meio do trabalho com fontes de diferentes tamanhos e uso do 

negrito, uma viagem íntima, mas também com poder metonímico, que logo no início é 

definida como uma necessidade a ser realizada pela palavra: “soy um cúmulo de 

resistencia/rumiando un relâmpago que/no llega/esperándolo para poder escribir y 

rotar/sobre mi propro eje genético” (SENSEVE, 2019, p. 7). Ainda no âmbito das 

produções híbridas, temos La sed donde bebes (2011), de Mónica Velázques, obra que, 

dividida nas partes “Quiero morir, pero no estoy pudiendo” (VELÁZQUES, 2011, p. 9) 

e “Quiero morir, pero no estoy pudiendo” (Ibidem, p. 35), também penetra em questões 

humanas universais complexas e antagônicas. Todas essas obras instigam e convidam a 

reflexões que ultrapassam quaisquer fronteiras de gênero literário, ainda que denotem 
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uma compreensão nova daquilo que, nos enfrentamentos humanos, pode explicar as 

mudanças no paradigma do heroísmo. 

    

Imagens 2 – capas das obras acima citadas (escaneadas) 

 

Mais próximas do espectro épico, mas com peculiaridades próprias, como é de se 

esperar, estão La creación (1855), de Manuel José Tovar; Mallcu Kaphai (1919), de 

Eduardo Diez de Medina; El secreto del ande (1930), de José Aguirre Achá; Beni, canto 

a la vida (1942), de Gregorio Reynolds; Canto a la cuna de mi cuna y sangre de mis 

venas (1962), de Florencio Torres Guzmán; Fuego vivo (2004), de Jaime Zavaleta 

Meneses; Los reinos dorados (2007) e Quipus (2014), de Homero Carvalho Oliva;  

Paninitaki (2013), de Mauro Alwa; Padre nuestro (2017), de Juan Carlos Orihuela, e 

Paquito de las Salves de Marceliano Montero (2022), de Jorge Suárez. 
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Imagens 3 – capas das obras acima citadas (escaneadas) 

 

Sobre Los reinos dorados, já tive a oportunidade de refletir no artigo “Caminho 

se faz ao andar: Poema de Chile e Los reinos dorados” (2021), escrito a quatro mãos com 

Gisela Reis de Gois. Agora preparo um capítulo sobre a mesma obra somada a Quipus 

para integrar o primeiro volume da Historia de la Epopeya en las Américas, que está em 

fase de organização48.Adianto, contudo, que as duas obras de Carvalho Oliva compõem, 

se unidas, um importante referente sobre as faces andina e amazônica da Bolívia, 

recuperando vozes ancestrais e diversos aspectos culturais.  

 
48 A organização está sob minha responsabilidade em parceria com Raúl Marrero-Fente. 
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As demais obras possuem matérias épicas nítidas, ainda que haja variações nos 

tratamentos estéticos e na relação direta com a tradição épica importada. Por exemplo, 

em El secreto del ande (1930)49, José Aguirre Achá apresenta como subtítulo “Poema 

épico en seis cantos”. Todos os cantos são introduzidos com um texto em prosa que 

explica os referentes históricos, geográficos e míticos que estarão presentes. O Canto II 

trata, por exemplo, de um mito aymara que conta a disputa entre os dois únicos montes 

nevados de Chuquiago (La Paz): Aricollo e Illimani. O combate entre os dois é vencido 

por Illimani, ficando Aricollo decapitado. Vê-se, na obra de Achá uma recuperação da 

matéria épica andina relacionada à formação de sua cultura desde seu aspecto natural até 

as estruturas sociais, como se infere na observação dos títulos dos cantos, em imagem 

aqui ampliada: 

 
Imagens 4 – ampliação de detalhe da capa de El secreto del ande 

 

Padre nuestro (2017), de Juan Carlos Orihuela, também tem como matéria épica 

o monte Illimani, traduzido em linguagem figurada, repleta de personificações, como se 

vê em “El aire nuevo protege su altura./Hay una claridade que se resigna/a las voces de 

tu ascendencia.//Frente al asombro sin edad/el peregrino se inclina.”(ORIHUELA, 

2017, p. 26).  Mallcu Kaphaj (1919), de Eduardo Diez de Medina, também trabalha com 

o Illimani, centrando-se na imagem do mais poderoso condor da região. Já em Beni, canto 

a la vida (1942), de Gregorio Reynolds, e Canto a la cuna de mi cuna y sangre de mis 

 
49 É preciso registrar meu agradecimento ao Archivo y Bibliotecas Nacionales de Bolivia, situado em Sucre, 

e onde me foi possível ter acesso a várias obras. 

https://www.academiagloriensedeletras.org/revista-da-agl/


 

 
https://www.academiagloriensedeletras.org/revista-da-agl/ 

144 ISSN 2764-3018 - Revista AGL / Nossa Senhora da Glória (SE), N. 3, dez/2022. 
Revista A

G
L

 

venas (1962), de Florencio Torres Guzmán, encontraremos matérias épicas regionais, 

ligadas, respectivamente, aos departamentos de Beni e de Potosí. Cito a abertura de Canto 

a la cuna de mi cuna y sangre de mis venas para que se perceba a tonalidade épica: 

 

 
Imagens 5 – primeira estrofe de Canto a la cuna de mi cuna 

 

Em Fuego vivo (2004), que chegou a receber o subtítulo “o el poema de Heráclito” 

Jaime Zavaleta Meneses apresenta uma matéria épica universal de natureza 

metalinguística – o sentido da existência humana – desenvolvida a partir do diálogo 

constante – trazido para a contemporaneidade – com o pensamento do filósofo pré-

socrático Heráclito de Éfeso, o que configura uma outra linha de representação épica na 

literatura boliviana. 

La creación (1855), de Manuel José Tovar, tem matéria épica bíblica, centrada no 

Gênesis, enquanto Paquito de las Salves de Marceliano Montero (2022), de Jorge Suárez, 

recupera e amplia o poema de 1934 de Marceliano Montero que se centra na figura de 

Paquito, “un huérfano que no tiene outro apelido que el de su oficio y hablidad: recitar 

o cantar salves” (CRESPO, 2022, p. 7). Errante, Paquito perambula por velórios levando 

suas orações (Ibidem). A história de Paquito atravessou o século XX na região da Santa 

Cruz e recebeu, a partir de Suárez, um novo tratamento, que inclui notas e referências 

explicitadas. Por fim, em Paninitaki (2013), de Mauro Alwa, entramos em contato com o 

universo da palavra indígena. Seu autor, com dupla origem indígena, aymara e quéchua, 

por meio de um eu-lírico/narrador em primeira pessoa, abre caminho para interessantes 
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reflexões sobre a representatividade da palavra indígena contraposta, em alguns 

momentos, à imposição do idioma espanhol. Segundo Magdalena González Almada, 

 

 
En Paninitaki (2013) ya desde el título el poeta presenta la noción de dualidad, de 

tránsito en pares. Como ya se mencionó con anterioridad, el significado aproximado 

de paninitaki es “el camino que se anda entre dos”. Esta idea de dualidad, 

profundamente enraizada en el pensamiento aymara, se presenta en el poema que 

inaugura el libro… 

(ALMADA, 217, p. 366) 

 

 

Eis o poema de abertura, que, na visão da abordagem épica, se configura como a 

proposição da obra: 

 

 
Me he desnudado de mi cuerpo                     

quiero danzar y danzar 

mi boca recibe del yatiri 

voces Aymaras, Quechuas… 

quiero danzar y danzar 

fuera de la tristeza 

quiero danzar y danzar 

con el retorno del sol 

con la voz de los pinkillus 

sale la Pachamama 

a danzar nuestra fiesta 

—mi llanto grita— 

los dos, los dos, los dos siempre. 

 (ALWA, 2013, p. 7). 

 

Todas essas obras serão corpus de análises a serem integradas à Historia de la 

Epopeya en las Américas em volumes posteriores. A elas pretendo somar outras, já que a 

busca apenas se iniciou e o que encontrei na Bolívia aponta para novas descobertas. 

Finalizo esse breve panorama com versos de Los reinos Dorados, de Homero 

Carvalho Oliva, na versão em português, como modo de ressaltar a importância que o 

resgate épico assume quando, recuperando e reinventando a memória dos tempos e dos 

espaços, colabora para que não abandonemos o direito de revisitar sempre e com ânsia de 

novos olhares as matérias de que somos feitos como indivíduos, cidadãos/ãs e filhos/as 

de Pachamama. O pai, que no poema, vem ao encontro do filho, traz consigo a energia de 

Pachamama, para contar o que a memória ainda pedia que fosse dito: 

 

 

Voltei filho meu  
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porque me faltava  

algo por fazer para libertar  

ao pássaro de minha memória  

para que minha voz seja  

um eco ancestral que traga  

a imagem dessa terra  

a Terra da gente das Águas  

 

Desses nossos antepassados  

descendem teus avôs e avós  

movimas, moxeños, sirionós,  

itonomas, canichanas, cavineños,  

chacobos, baures, cayubabas, chimanes,  

pacaguaras, otuquis, pausernas, yuracarés,  

e outros muitos, outros povos  

além do Rio das Amazonas  

                                               o rio mar 

 

                               o rio oceano  

 

o rio do mundo  

(CARVALHO OLIVA, 2020, p. 69-70) 
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CHICO, VINÍCIUS, DINA E VERA NA LITERATURA DE CORDEL: 

ENCONTROS ENTRE O BRASIL E CABO VERDE 

 

 

ÁLVARES, Maria Raquel50 

 

A literatura de cordel tem as suas raízes nos trovadores e menestréis da 

Península Ibérica no período medieval. Eles cantavam ou declamavam nos feudos, 

castelos, eventos religiosos e nos ajuntamentos dos nobres e/ou dos pobres. Estes poetas 

tinham um instrumento musical e foram os principais veiculadores públicos das notícias 

da corte, das cruzadas, dos descobrimentos, das guerras e de outras movimentações 

sociais. Os folhetos de cordel eram lidos insistentemente, ouvidos, memorizados, 

recitados e transmitidos intergeracionalmente. 

Em Cabo Verde, a Literatura oral cabo-verdiana foca ser um tema de interesse 

e aceite pelos seus escritores, como O lobo e o Chibinho, de Manuel Lopes publicado 

na Revista Claridade – Arte e Letras (1936), número dois, texto muito próprio do 

espaço cultural literário crioulo, as histórias da sereia que fazem parte do ciclo da Mãe-

de-Água, o ciclo da Velha, o conto popular João que mamou na burra, recolhido por 

Henrique Teixeira de Sousa, texto popular que transmite um eco da alma das gentes da 

Ilha do Fogo, e por vezes a fala dos contadores de histórias, desde os romances de 

cavalaria, à história de Carlos Magno e os 12 Pares de França. 

O Brasil e Cabo Verde são dois países muito semelhantes que tiveram a 

presença lusitana e a mão de obra escrava, não esquecendo o clima, a gastronomia, a 

música, a condição mestiça do povo, dramas como a seca, a natureza rude que 

configuram e animam em aspetos comuns. 

A relação entre a cultura literária entre os dois povos decorre dessa aproximação 

mútua de influências recíprocas que manifestam laços e afetos num querer constante 

de amor e liberdade. O cordelista Marcelo Moura no folheto de cordel Entrelaçados 

exalta esses dois mundos, Brasil e Cabo Verde: 

 

 
50 Pesquisadora integrada no CLEPUL - Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias na FLUL 

- Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. E-mail: maria.raquel.alvares@gmail.com. 

https://www.academiagloriensedeletras.org/revista-da-agl/
mailto:maria.raquel.alvares@gmail.com


 

 
https://www.academiagloriensedeletras.org/revista-da-agl/ 

150 ISSN 2764-3018 - Revista AGL / Nossa Senhora da Glória (SE), N. 3, dez/2022. 
Revista A

G
L

 

Falar sobre literatura 

Viver instantes literários, 

Cruzar mares, ilhas, oceanos, 

Tornar mágico esse momento, 

O qual será para nós um relicário. 

(MOURA:5). 

 

Essa semelhança sociocultural faz com que Cabo Verde incorpore aspetos da 

cultura literária brasileira, mencionando o grande poeta Jorge Barbosa no poema 

“Você, Brasil” in Obra Poética: 

 
Eu gosto de você Brasil 

porque você é parecido com a minha terra. 

Eu bem sei que Você é um mundão 

e que a minha terra são 

dez ilhas perdidas no Atlântico,  sem 

nenhuma importância no mapa. 

(BARBOSA:6). 

 

 

É necessário sentir o palpitar dos corações de brasileiros e cabo-verdianos para 

que a história e a cultura sejam o móbil para a construção de novas pontes, de alianças 

e afetos. 

Nessa linha de pensamento apresenta-se um corpus literário com os folhetos de 

cordel dedicados a Chico Buarque, Vinícius de Moraes, Dina Salústio e Vera Duarte 

na escrita dos cordelistas brasileiros Raimundo Santa Helena, Almir Oliveira Gusmão, 

Euvaldo de Lima, Marcelo Moura e Jorge Henrique Vieira Santos com diversas 

manifestações e exaltações culturais entre o Brasil e Cabo Verde. 

Os textos mencionados estabelecem diálogos, relações temáticas e intertextuais 

que aprofundam representações e formas expressivas da vida social e literária de dois 

países e valorizam e defendem as suas culturas e escritores. A propósito desta matéria, 

Michel Riffaterre diz: «L’intertextualité est la perception, par le lecteur, de rapports 

entre une oeuvre et d’autres que l’on précédée ou suivie» (1980: 4) e Julia Kristeva 

considera que «todo o texto se constrói como mosaico de citações, todo o texto é 

absorção e transformação de um outro texto. (1974: 64). 

Os cordéis propostos incutem informações biográficas, exprimem 

manifestações comuns e espelham momentos poéticos de redescoberta do Outro pelos 

olhos do escritor/cordelista que celebra e entrelaça a cultura oral/tradicional cultivada 

com talento e simpatia. 

https://www.academiagloriensedeletras.org/revista-da-agl/


 

 
https://www.academiagloriensedeletras.org/revista-da-agl/ 

151 ISSN 2764-3018 - Revista AGL / Nossa Senhora da Glória (SE), N. 3, dez/2022. 
Revista A

G
L

 

Deve-se informar que a origem dos cordéis, género literário popular escrito 

frequentemente de uma forma rimada, originário de relatos orais, segundo João David 

Pinto Correia no Dicionário Enciclopédico da História de Portugal: 

 

a literatura de cordel – forma cultural híbrida e intrincada que resiste às interpre- tações 

fáceis que veem como um género rígido e substantivo, simples literatura de evasão ou 

literatura da rua assume um importante papel na codificação das aquisições 

comunitárias, uma função conjuntamente literária e identitária, não obstante as 

hesitações e indefinições de diverso tipo que lhe são características. Cada folha, folhinha, 

folheto ou livrinho de cordel permite, em última instância, descobrir a vivência popular 

(no seu sentido mais amplo) e o discurso que transporta essa outra visão ou teoria social 

do mundo. Situada sempre «à margem» ou «na margem» do corpus literário 

institucionalizado, a literatura de cordel e popular ocupava, na verdade, um lugar bem 

central, radicada no património comum e no imaginário colectivo, permanecendo ainda 

hoje como terreno fértil a descobrir na sua riqueza, variedade e complexidade. (1985: 

391). 

 

 

A literatura de cordel é um segmento da cultura nacional que expressa o povo, 

uma das manifestações mais puras do espírito inventivo, do sentido de humor e da 

capacidade crítica, bem como um valor sociológico de preservação da identidade de 

um país com vista ao retorno do homem às suas raízes, única maneira de não perder a 

memória do passado. Nesse sentido os primórdios da literatura de cordel, no 

pensamento de Diégues Júnior «estão ligados à divulgação de histórias tradicionais, 

narrativas de velhas épocas, que a memória popular foi conservando e transmitindo 

oralmente». (1986: 31). 

Arnaldo Saraiva no artigo «O início da literatura de cordel brasileira» (2004) 

elege a língua, o formato material e as diversas temáticas que podem ser abordadas, e 

no texto 

«Cordel português, cordel brasileiro» informa: «Aceitarmos a designação de literatura 

de cordel, parece imprescindível defender que não é necessariamente literatura de 

cordel a literatura que se apresenta em folheto de cordel» (1990: 13). Na realidade 

muitos folhetos apresentam temas, motivos, linguagens e estilos que se afastam do 

popular e resiste a diversas interpretações e igualmente difunde a tradição de um povo. 

 

 

Relembrar o poeta Vinícius de Moraes 
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O cordelista Almir Oliveira de Gusmão no folheto de cordel Vida, Paixão e 

Morte de Vinícius de Moraes (1956) no seu cantar exalta a saudade do poeta «pois na 

música e no verso / comoveu todo o universo / com talento inspirado» (1980:3), realça 

a obra poética, a composição das letras da sua música, a função de embaixador, a sua 

relação com os amigos, como de ter composto com Tom Jobim a «Garota de Ipanema», 

a circunstância da morte do poeta, o passado da sua vida com Pixinguinha, Ciro 

Monteiro e outros, muito samba e muita prosa e verso. Com sete anos ele começou a 

escrever, viveu na Ilha do Governador e amou as mulheres com quem conviveu. 

Entre 1957-1958, o poeta colaborou no filme Orfeu de Carnaval no Rio de 

Janeiro, filme que recebeu o nome de Orfeu Negro, foi contemplado com a Palma de 

Ouro no Festival de Cinema de Cannes e o Óscar de melhor filme estrangeiro. 

Transcrevem-se alguns versos marcantes escritos por Almir Oliveira Gusmão 

do folheto Vida, Paixão e Morte de Vinícius de Moraes 

 
Vou cantar num pranto forte 

A vida, paixão e morte 

De Vinícius de 
Moraes […] 

Um poeta exemplar 

Exerceu Diplomacia 

Mas viveu da Poesia 

Foi artista popular 

[…] 

Pois na música e no verso 

Comoveu todo universo 

Com talento inspirado 

[…] 

Ele amou o céu e o 

mar As estrelas e as 

flores As mulheres e as 

noites Inspirando seus 

amores As serestas e a 

lua 

Que pousava sempre 

nua revelando suas cores 

Com o coração aberto 

Foi gozando a juventude 

Aos 66 de idade 

Debochava da saúde 

O seu peito era um templo 

Para os jovens um exemplo 

De paixão e de virtude 

[…] 

Teve sempre uma 

atitude De morrer só 

pela vida De viver pelos 
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amores 

Pelas musas mais queridas 

Foi assim Marcus Vinícius 

Cuja Cruz de sacrifícios 

Foi tão leve, tão fingida 

[…] 

E o São Pedro comentou 

Para todo o mundo ver: 

Já pensou, seu vagabundo 

Se todos fossem no mundo 

Iguaizinhos a você? 

(GUSMÃO:35). 

 

Este cordelista reflete o imenso poder da poesia de Vinícius de Morais, a 

saudade que o povo brasileiro sente deste homem que viveu da poesia e que faz parte 

da memória nacional do Brasil e que se tornou universal. 

Almir Oliveira Martins canta as dores e as alegrias deste grande poeta que foi 

Vinícius de Moraes e foca o seu trabalho com Chico Buarque, companheiro de grandes 

encontros artísticos. 

 
Chico Buarque, parceiro de Vinícius de Moraes 

 
O cordelista Raimundo Santa Helena exalta com todo o fervor e dedicação o 

cantor Chico Buarque de Holanda, poeta e prosador brasileiro e dedica-lhe um folheto 

escrito com um certo humor. 

Ele conta que este cordel foi gravado pelo Miguel Bezerra ao som de viola com 

o objetivo de comemorar os seus 50 anos em 19 de junho de 1994. Versinhos de 

Raimundo Santa Helena: 

 
Você faz 50 anos 
De existência 

etária 

E o meu 

cinquentenário Só na 

vida literária Será em 

95 

No pátio da 

Candelária… (SANTA 
HELENA:6) 

 

Chico Buarque participou como ator e compôs várias canções de sucesso para 

o filme Quando o Carnaval Chegar e para a longa-metragem Vai Trabalhar 
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Vagabundo, de Hugo Caravana, adaptou canções de uma peça infantil para o filme Os 

Saltimbancos Trapalhões, musicou a peça Morte e Vida Severina, de João Cabral e 

Neto, destacou-se como cronista, recebeu diversos prémios e continua a publicar a sua 

escrita e a musicar. 

Este folheto de cordel inclui a vida e a obra do referido poeta/cantor, momentos 

marcantes como as viagens, as partidas e as chegadas, as saudades do Brasil durante o 

seu exílio em Itália, os lançamentos dos seus discos, o contacto com cantor Caetano 

Veloso e outros artistas que dignificaram o seu país e a música: 

 
Honrou a nossa 

Bandeira Na garganta e 

na pena Mereceu este 

cordel 

De Raimundo Santa Helena… 

(SANTA HELENA:4) 

 

No final deste texto, o poeta, de uma forma humilde, pede desculpa a Chico 

Buarque pelo seu simples cantar: 

 
Chico: Se não rimei tudo 

Meu erro vai pra História 

Aos fãs eu peço desculpas 

Pois fiz tudo de memória 

Com ajuda da Yara 

Meu amor e minha glória… 

(SANTA HELENA:6) 

 

 

Letras internacionais: Dina Salústio e Vera Duarte 

 
Também o cordelista Euvaldo de Lima na conferência «Literatura entre irmãos: 

Brasil e Cabo Verde» foca o talento das escritoras Dina Salústio e Vera Duarte, a figura 

feminina no Brasil e Cabo Verde, os prémios ganhos, o valor das duas escritoras: 

 

Parabéns às poetisas 

E o nosso muito obrigado 

Pela troca de experiência 

Por todo o legado 

E por ter se sentido em casa 

Em todo o nosso estado. 

(LIMA:6) 

 

O referido poeta pede a união entre os dois países, realçando nos seus versos 
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que viajar, partilhar culturas é um momento que fica na memória desse encontro 

cultural. Ainda exalta a cultura e o mérito das duas escritoras que muito têm contribuído 

para a divulgação da literatura brasileira e suas influências na prosa e poesia cabo-

verdiana: 

 
Em nome do Pai Amado, 

Unamo-nos com bravura, 

Viajemos e  sejamos 

Asas da literatura, 

Levando a consciência 

De que somos o que se pensa 

Onde pensar é cultura 

(LIMA:7) 

 

O que é confirmado pelos cordelistas Henrick César e Leandro Ferreira que 

recitam um cordel dedicado a Vera Duarte: 

 
Ela é Vera Duarte 

Em Mindelo foi 

nascida Se tornou 

escritora 

E ficou reconhecida 

Poeta, escritora, jurista de formação 

Ela é desembargadora 

Ministra da 

Educação! […] 

E a Vera Duarte 

Sempre está nos inspirando 

Ela veio aqui, 

Pra mostrar sua ARTE 

E o nome dela 

É Vera Duarte 

(CÉSAR; FERREIRA:13) 

 
Quem lê redescobre o mundo… 

 
Jorge Henrique Vieira Santos escreve um cordel com o título Cordel da Flig 

para a Academia Gloriense de Letras (2021) na festa literária, promotora de cultura 

literária, realçando que 

 
O livro é o grande encontro 

De um autor com outro autor. 

O leitor vive mil vidas, 

Seu mundo fica gigante. 

Conhece muitos lugares 
E culturas num instante, 
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Basta só abrir asas 

Das letras e ir adiante. 

(SANTOS:8) 

 

O grande espírito deste cordel é a divulgação do livro, das bibliotecas que 

contagiam as crianças. 

 

Enche a todos de esperanças 
[…] 

Estimulando a leitura, 

Aproximando leitores, 

Preparando um ambiente 

Propício a novos 

autores, Segue altiva a 

AGL, Cultivando seus 

valores. (SANTOS:7) 

 

 

Este cordelista, autor da revista A Literatura e a Cultura em Sergipe tem 

desenvolvido e publicado a Literatura de Cordel em diversas manifestações artísticas. 

Neste momento cultural, as escritoras Dina Salústio e Vera Duarte foram 

elogiadas e aplaudidas pelos seus valores morais e sociais, representativos das ilhas de 

Cabo Verde, palco literário e sublime que se identifica ao espírito da FLIG: «Sente ao 

meu lado, ou sozinho, / Abra um livro e crie asa!» (2022:2). 

Encontros com cordéis que incutem informações culturais e valores sociais e 

morais que incutem manifestações espontâneas com certo humor, crítica e exprimem a 

felicidade em contacto com o livro e o escritor, utilizando uma linguagem clara, 

objetiva e breve, marcada pela oralidade. 

O riso, o espírito de humor dos cordéis já falados, fundam-se numa experiência 

muito pessoal com os temas trabalhados pelos escritores Vinícius de Moraes, Chico 

Buarque, Dina Salústio e Vera Duarte, uma linguagem repleta de vitalidade que faz 

parte do património e da tradição oral e cultural do povo brasileiro, estendendo-se à 

literatura cabo-verdiana como tendência espontânea e crítica que ocupa um lugar 

central no imaginário coletivo dos brasileiros e cabo-verdianos. 

As folhinhas permitem descobrir as vivências desses escritores, expõe opiniões 

contra os sistemas de opressão sociocultural, retratos vividos que estimulam, 

descobrem e despertam a sensação de leitura nos leitores pela naturalidade com que 

aborda determinados assuntos representativos de novas visões do mundo. 
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A Literatura de Cordel, de tom brincalhão e com certos gracejos produzida e 

vivida pelos cordelistas é recebida em declamações, desafios ou repentistas pelo povo 

que admira a criatividade e o poder da palavra lida, declamada ou cantada, 

principalmente quando a narrativa e a interpretação atestam veracidade e um certo 

realismo carregado de humor, não desvirtuando a realidade dos acontecimentos. 

Dessa forma a escrita dos folhetos de que fazem parte desta investigação são 

indicadores da sua identidade própria, da sua cultura, pois de uma forma consciente ou 

não, assinalam atitudes, comportamentos e cosmovisão das personagens a quem as 

ações são atribuídas como veículos das tradições orais do Brasil e Cabo Verde. 

 

Palavras finais 

 

As relações entre as literaturas brasileira e cabo-verdiana recuperam os saberes, 

modos de fazer, experiências, informações de caráter sociocultural e mesmo político 

que reabilitam o património cultural entre nações, escavando um imaginário constituído 

por imagens herdadas, novas formas de visibilidade alimentadas e recuperadas pela 

memória histórica e cultural. 

O diálogo estabelecido entre os cordéis de Almir Oliveira de Gusmão, 

Raimundo Santa Helena, Jorge Henrique Vieira Santos e Euvaldo Lima unem-se pela 

sua maestria, declamam poesias vindas de outros espaços, fazem pontes entre dois 

mundos e reconhecem que as escritoras cabo-verdianas Dina Salústio e Vera Duarte 

ocupam lugares de grande destaque nas letras internacionais. A interação cultural 

existente nos textos apresentados, afirma a qualidade da escrita dos folhetos, a sua 

assimilação e adaptação a temas cabo-verdianos, que provam a dimensão universal do 

popular na oralidade e na escrita literária. 

Os versos de Jorge Henrique Vieira Santos, dedicados às duas escritoras, 

exaltam a leitura e a cultura dos seus livros, carregados de palavras e de encontros com 

outros autores, contagiando e semeando leitores de esperanças que fazem desta 

literatura entre irmãos, honra e orgulho. 

Relembra-se o grande poeta Jorge Barbosa e o seu debruçar nas letras 

brasileiras, nos sambas, nos luares do Sertão, nos versos de Manuel Bandeira, nas 

batucadas e toadas dos negros em tons poéticos que enriquecem e procuram a ligação 
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entre o Brasil e Cabo Verde, irmãos atlânticos. 
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PANÁFRICA ÁFRICA IYA N’LA: A SERGIPANIDADE NEGRA TECIDA NA 

POESIA DE SEVERO D’ACELINO 

 

 

CÔRTES, Daynara Lorena Aragão51 

 

Resumo: O presente artigo refere-se à análise de Panáfrica África Iya N’la (2002), do 

sergipano Severo D’Acelino. Por empreender em sua literatura uma relação semântica 

ancestral, cujo retorno às origens africanas e à resistência negra brasileira frente à 

escravidão encontra-se versado em seus poemas, buscou-se desenvolver uma análise do 

“Segundo Manifesto” em consonância com as postulações de Cuti em Literatura negro-

brasileira (2010). Sob uma perspectiva histórica, acerca dos trajetos do poeta, as 

pesquisas de Petrônio Domingues (2019) foram fundamentais para entender como a luta 

abolicionista permanente ligada à intelectualidade do autor faz parte da obra. 

Palavras-chave: Severo D’Acelino. Panáfrica África Iya N’la (2002). Sergipanidade 

negra. Literatura negro-brasileira.  

 

 

Considerações iniciais 

 

Nascido em Aracaju, capital sergipana em 1947, José Severo dos Santos, mais 

conhecido como Severo D’Acelino, é um dos nomes que compõe o panorama da 

Literatura Brasileira. No segmento da Literatura Negro-brasileira, assim categorizada por 

Cuti (2010), ele pode ser considerado um dos precursores locais, pois coleciona em sua 

autoria, além dos livros voltados para pesquisa acerca da negritude e a sergipanidade, 

mais de três mil poemas, incluindo cinco reconhecidas obras literárias: Panáfrica África 

Iya N’la (2002); Mariow: o terreiro de Ba’Emiliana (2008); Opará revisitado (2016); 

Quelóide (2018), Cânticos de contar contos (2019). 

Filho de Acelino Severo dos Santos e Odília Eliza da Conceição e neto de Mãe 

Eliza, última escravizada da linhagem familiar e conceituada como “ialorixá”, do culto 

nagô. Severo D’Acelino possui uma biografia agitada e atravessada pelas tensões 

históricas, sobretudo, da Ditadura Militar (1964-1985). Com formação pela Marinha em 

Salvador, chegando a servir no Rio de Janeiro e em Florianópolis, sua carreira militar foi 

 
51 Graduada em Letras Português (DLI/UFS). Mestra em Letras/Estudos Literários (PPGL/UFS). Pedagoga 

(EaD/UNIT). 
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curta. A razão deu-se devido ao afastamento, registrado por invalidez, após internação 

por dois anos em um manicômio do Rio de Janeiro (DOMINGUES, 2019). 

Retornando ao estado de origem, ingressou por duas vezes em cursos de nível 

superior: História (licenciatura plena) na Universidade Federal de Sergipe e Direção 

Teatral (bacharelado) na Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia. Todavia, 

evadiu de ambos. Enveredou pelo campo artístico com fervor, cuja atuação multifacetada 

perpassa vários gêneros e campos discursivos. Desde a literatura, teatro e o cinema até a 

participação em projetos pedagógicos em escolas públicas e pesquisa científica 

fundamentada na situação do homem negro e da mulher negra na contemporaneidade. 

Ainda no contexto da Ditadura Militar, Severo D’Acelino seguiu atuando em 

Aracaju, bairro Siqueira Campos (antigo Aribé), com o movimento negro organizado 

através da criação autoral da Fundação do Grupo Regional de Folclore e Arte Cênica 

Amadorista Castro Alves (1968). Vale destaque para a ação persistente do poeta ao buscar 

inserir sob uma perspectiva positiva os temas ligados às culturas africanas e 

afrodescendentes, antes, consideravelmente, da homologação da Lei 10.639/200352, 

atualizada para a Lei 11.645/200853. 

Petrônio Domingues narra que o compromisso do autor deixou marcas 

consideráveis na história, pois sua atuação liga-se a uma epistemologia negra que vem há 

anos sendo construída a partir da união entre vivência e formação intelectual. Por isso, o 

termo “intelectual orgânico”, atribuído a Severo D’Acelino, corrobora para a construção 

dos saberes e da intervenção político-social empreendida pelo poeta. Nesse sentido, sua 

obra, entre outros traços singulares, caracteriza-se pela “centralidade à identidade negra, 

sua fluidez, suas reivindicações e ambiguidades em diversos âmbitos da sociedade 

brasileira, e, em particular, a sergipana.” (DOMINGUES, 2019, p. 87). 

 

 

“Segundo Manifesto” de Panáfrica África Iya N’la: a edificação da sergipanidade 

negra 

 
52 Lei que torna obrigatória a inserção de temas ligados às culturas africanas e afrodescendentes nos 

currículos escolares. 
53 Legislação reformulada, com base na Lei 10.639/2003, inserindo a população indígena no centro do 

debate e da obrigatoriedade nos currículos escolares. 
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O “Segundo Manifesto” inclui trinta e um poemas. O segundo capítulo da seção 

de três manifestos, os quais estão divididos por gêneros e temáticas (o primeiro com a 

teorização do “Panafricanismo” e o terceiro com “A saga de João Mulungu”), traz ao 

público leitor uma sequência poética que circula em torno de questões que envolvem a 

vivência negra, religiosidade e as manifestações culturais, pertencentes, sobretudo, ao 

estado de Sergipe. Chama-nos atenção a presença marcante da linguagem relativa ao 

domínio do sagrado de matriz afro-brasileira. 

Saudações, citações às/aos Orixás e a revisitação de expressões que descendem 

das línguas africanas, a exemplo do grupo linguístico de origem banto e o iorubá, podem 

ser visualizadas nas criações do poeta. Afinal, essa criação configura-se como uma 

recriação, em forma de mosaico, de um cosmos à imagem de uma África mítica que 

agrega a memória individual e coletiva, bem como, a fabulação. A diáspora negra, 

portanto, recebe contornos ousados que respondem à história, reescrevendo-a com o 

ajuste dos papeis dos agentes “colonizador” e “colonizado” sem deixar de lado o sonho, 

a esperança e a utopia. 

Em Panáfrica África Iya N’la, a personagem negra, seja homem ou mulher, é 

protagonista. Ninguém a silencia, muito menos, fala por ela. A farsa do discurso 

integrador, narrado no decurso da história, desde a colônia (1500-1815), passando pelo 

império (1822-1889), até o regime republicano (1889-atual), é denunciada em toda obra. 

Notemos os recortes de três poemas a seguir. 

 

 

Vozes do negro 

 

Estamos nos quilombos  

Ecos de fúrias e desespero 

Lá fora, que devora a mata.  

 

Estamos em pleno quilombo 

O eterno delírio em busca de liberdade 

E ouvimos os ecos, gritos 

E lamentos do passado 

Nas senzalas dos senhores  

Em nossos dias.  

[...] 

 

(D’ACELINO, 2002, p. 96-98) 

 
Raça 
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Arrancaram nossos ancestrais  

À força 

Da África Mãe 

Para a construção do Brasil 

Na humilhação do trabalho servil. 

Nos dividiram 

Nos escravizaram 

Tiraram nossa dignidade  

Nossa humanidade 

Nos manietaram  

Esfacelaram a nossa cultura  

Nos transformaram em peças. 

Tiraram o nosso direito  

De educar nossa prole 

Nos aculturaram  

Nos tornaram marginais  

E indigentes com a abolição 

Não nos deram o que por direito  

Nos pertence  

[...] 

Chega!!! É hora de lutar! 

Participar do que construímos.  

Somos nobres, somos guerreiros 

Brasileiros, cidadãos 

Somos fortes  

Trazemos o Norte 

Somos estrelas  

Nesta constelação. 

[...] 

(D’ACELINO, 2002, p. 99-100) 

 
Identidade  

 

Que negro sou! 

Este negro refletido 

Discriminado, 

Banido 

E criminalizado 

Minha origem ancestral  

Minha marca 

Minha origem 

Meu luto 

Meu fantasma 

Meu eco, 

Ego e 

Grito 

[...] 

(D’ACELINO, 2002, p. 143) 

 

  

O Brasil interpretado à luz da “democracia racial” não coaduna com a 

perspectiva adotada pelo eu lírico. Contrariamente, há um desvelamento da história 

contada a partir da visão fatídica da escravidão como fim trágico a ser cumprido, por 
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forças religiosas e pelos conflitos sociopolíticos. Cabe mencionar, referente à justificativa 

religiosa que apoiou a exploração humana e econômica com a colonização, os discursos 

proferidos e escritos pelo Pe. Antonio Vieira54 que, ao desenvolver uma lógica 

argumentativa de conciliação, buscou fundamentar a escravidão associando o homem 

negro e a mulher negra como “ser escolhido por Deus” com vistas na redenção. 

Ou seja, a reescrita da história não somente exige um esforço de apresentação 

dos dados, adquiridos pela pesquisa, mas um levantamento dos elementos pertencentes à 

negritude, atravessada pelas relações de poder, que edifique de forma positiva a 

identidade. Nesse caso, nomeamos “sergipanidade negra”. Logo, a literatura de Severo 

D’Acelino cumpre com maestria a dupla tarefa, pois, mesmo nos poemas compostos por 

versos de somente uma palavra, a semântica agrega elo de gerações e lutas que marcaram 

e permanece marcando a história da população negra além Atlântico. 

Esteticamente, tal posição evidencia-se pela estrutura versificada que não segue 

uma padronização. O apelo à oralidade e à sonorização dos cantos de “xirê”, como 

nomeado as danças que vêm do iorubá, traduzida “roda”, utilizada para evocação dos 

Orixás no Candomblé e na Umbanda, oferece um tom característico na poética vista em 

Panáfrica África Iya N’la. Nota-se, “Roda de Coco”, “Malembe” e “Canto da Mata Mar”, 

respectivamente, citados a seguir. 

 

Roda e coco 

 

Frases soltas no universo 

Vocabulário sem fim 

Ah! Por que eu não falei 

Desta mágoa que é 

Coqueiro praiano é tão  

Bom como outro então 

O coco amarelou e na praia  

Se perdeu  

Oh, menina, vadeia 

Samba Roda de Coco 

Fale sem dizer porque 

Ria que o mundo quer  

Com frases soltas de amor  

(D’ACELINO, 2002, p. 89) 

 

 
54 Referencia-se o “Sermão XIV do Rosário”, de 1633 do Pe. Antonio Vieira, cuja escravidão é citada com 

a busca de fundamentá-la pelo espectro da associação entre “população negra” e “povo escolhido de Deus”. 

Inferno e paraíso são mencionados em um jogo de contrastes. 
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Malembe 

 

Jangada passou 

Vai pro alto mar 

Mulata rezou pra Iyemanjá 

Vai jangada pro mar 

Traz peixinhos de lá 

Os filhos esperam 

Brincando na areia do lado de cá 

 

No mar  

A sereia cantou 

Lá vai jangadeiro 

E a prece de amor 

Na praia o esperam  

Do mar não voltou  

E os filhos choram  

Mulata a rezar 

Pedindo malembe 

Pra Iyemanjá 

Malembe Iyemanjá  

Ele não voltou 

Malembe Iyemanjá 

Devolva meu amor 

O dia amanhece  

Ele não voltou 

Mulata enlouquece  

No mar se jogou  

E os filhos chorando esperam 

O que do mar não voltou. 

(D’ACELINO, 2002, p. 90) 

 

Canto da Mata Mar 

 

Negros atirados no mar 

Atirados na praia  

Escondido nas matas  

Presos em porões 

Morrendo afogados, de inanição  

Picados de cobras, de asfixia 

No depósito de negros 

Cemitérios cestão. 

Dos rios Sergipe, Real, Piauí 

Rio Fundo: Estância 

Às margens do mar. 

Na fuga do traficar 

O canto é gemido 

gemido é matar 

A espera de compradores  

De transferência  

De serem negociados 

trocados por cachaça 

Animais expostos ao sol e vento 

Sob a sombra e proteção  

Dos arbustos conhecidos e diferente 

da Mãe África em litoral de Estância 

O depósito, depois valas e 
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Barcos ao mar.  

(D’ACELINO, 2002, p. 124) 

 

 

Diante disso, a utilização dos cânticos a fim de suplicar pelas divindades ou 

“encantados”, como nomeado no Candomblé, repete-se nos poemas. Não por um 

desalinho que beira uma possível invariabilidade temática. Ao contrário, pelo reforço da 

influência exercida pelos traços culturais que distingue e ao mesmo tempo afirma a 

elevação da identidade negra localizada. Nesse caso, em Sergipe. 

Desde a segunda metade do século XVI, com a ocupação colonial no território 

que hoje corresponde ao estado, foram muitas as táticas de aculturação e abusos, 

sobretudo, pelo trabalho intensivo de exploração da cana de açúcar, atividade econômica 

fundamental nos anos iniciais da colonização. Sergipe, que teve São Cristóvão (quarta 

cidade mais antiga do Brasil) como capital da, então, capitania Sergipe d’El-Rei, tem o 

seu nome alicerçado na cultura indígena, pois parte do tupi de significado “rio dos siris”. 

Essas referências, entre outras, encontram-se versificadas na produção de D’Acelino. 

Saberes históricos, geográficos, sociais e culturais misturam-se entre os gritos de 

liberdade e as denúncias das contínuas táticas de discriminação do povo negro no contexto 

de pós-abolição. 

Assim, o poeta alude em “Panáfrica” e “Cotinguiba”: “Laranjeiras, Eira/ Mulata 

velha/ Raiz de Congo/ Bantu cultura/ Gongá./ África recriada/ Nascida brasileira/ 

Sergipana [...]” (D’ACELINO, 2002, p. 87); “Negro de África/ Arrancado/ No mar 

sofrido/ Em infecto porão/ Preso, sofrido/ Algemado./ Em Pernambuco/ Bahia, 

desembarcados/ trocados, negociados,/ Vendidos, para/ Sergipe levado/ Embarcado/ No 

Cotinguiba” (D’ACELINO, 2002, p. 116). 

Essa seleção, feita a partir da vivência “negro brasileira” e “negro sergipana”, 

corrobora para os argumentos de Cuti ao defender que ela é, assim, nomeada por ser 

combativa à realidade de segregação nacional. A singularidade estético-literária se firma 

na ressignificação de termos que foram utilizados por muito tempo de modo pejorativo 

como insultos. Reside, nesse aspecto, a ambiguidade do termo “negro”, como registrado 

nas palavras de um dos fundadores do “Quilombhoje” e um dos criadores e mantenedores 

dos “Cadernos Negros”:  
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A produção literária de negros e brancos, abordando as questões atinentes às 

relações inter-raciais, tem vieses diferentes por conta da subjetividade que a 

sustenta, em outras palavras, pelo lugar socioideológico de onde esses 

produzem. [...] A literatura africana não combate o racismo brasileiro. [...] A 

palavra “negro” é uma das mais polissêmicas do vernáculo. [...] Portanto, a 

palavra “negro” nos remete à reivindicação diante da existência do racismo, ao 

passo que a expressão “afro-brasileiro” lança-nos, em sua semântica, ao 

continente africano, com suas mais de 54 nações, dentre as quais nem todas 

são de maioria de pele escura, nem tampouco estão ligadas à ascendência 

negro-brasileira. (CUTI, 2010, p. 33-40) 

 

 

Todavia, nota-se que não é preocupação do poeta classificar a sua produção, 

sendo ela “afro-brasileira” ou “negro-brasileira”. Há um associativismo entre “afro” e 

“negro”. A reconstrução da vida em solo americano difere das vivências africanas, porém 

Severo D’Acelino busca nessa imagem mítica de África, conforme narrado, forças para 

resistir às agruras advindas da cicatriz ainda aberta da escravidão no Brasil. 

O sergipano em destaque recompõe a história sob uma ótica de valorização de 

tudo que está ligado à população negra e suas manifestações culturais. Nesse sentido, a 

ação de existir no ato de resistir indica uma linha tênue da poesia, semelhante à textura 

de uma série de escritores e escritoras negras que fizeram da literatura ferramenta de 

conscientização e, ao mesmo tempo, de humanização/reconhecimento por parte de uma 

significativa (a maior) parcela da sociedade interpretada negativamente por anos. 

No tocante ao engendramento dos elementos que compõem essa identidade 

negra sergipana, prossegue o pesquisador, doutor em História, Petrônio Domingues: 

 

 

À propósito da construção de uma identidade específica, o autor [Severo 

D’Acelino] parece se apropriar da África com um sentido mítico, na medida 

em que ela passa a evocar as suas raízes, os seus antepassados, a sua raça, a 

sua história e seu modo de ser. Por outro lado, esse esforço em exaltar a origem 

africana expressa uma tentativa de marcar diferenças, delimitar sinais 

diacríticos. Desse ângulo, o sentido de “Panáfrica” é de resistência cultural e 

política. [...] Panáfrica corresponde, assim, à preservação de uma memória 

afro-diaspórica, pronta a ser acionada na reconstrução do patrimônio histórico-

cultural de um grupo étnico-racial que agencia os signos da sua cultura para 

afirmar a diferença. (DOMINGUES, 2019, p. 86) 
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No amplo significado da palavra “quilombo”, visualizada à luz das observações 

de Abdias do Nascimento que “quer dizer reunião fraterna e livre, solidariedade, 

convivência, comunhão existencial” (NASCIMENTO, 2019, p. 289-190), Severo 

D’Acelino agrega. Ele atende a luta coletiva racial pela reparação histórica, ao mesmo 

tempo literária, alargando os sentidos do “pan-africanismo” e desse “lugar de fuga”, 

substituído pelo “lugar de acolhimento”. Afinal, o eu lírico enuncia “Buscando a 

identidade de nossa ancestralidade/ Para nós e nossos descendentes” (D’ACELINO, 

2002, p. 97). 

 

 

Considerações finais 

 

A poética de Severo D’Acelino, conforme analisado no decorrer do artigo, 

fornece um arcabouço profícuo acerca das vivências negras em diáspora. O mergulho na 

história do continente africano, das Américas e, especialmente, do Brasil e em Sergipe, 

antes e depois da presença europeia por meio das colonizações, guia-nos para uma 

interpretação que foge da ótica eurocêntrica. 

O protagonismo negro, no conjunto da obra, evidencia o “ímpeto inovador” 

citado por Cuti ao referir-se à literatura produzida a partir da negritude. É célebre a 

preocupação do poeta ao trazer em Panáfrica África Iya N’la, entre outros nomes, o 

protagonismo de personagens negras da história. Nota-se o exemplo de João Mulungu, 

sobretudo, no “Terceiro Manifesto”, com uma performance heroica, ao versar sobre a 

saga do laranjeirense da Cotinguiba. 

A descolonização do pensamento, ainda arraigado às consequências do passado 

marcado pelo selo da colonização, efetiva-se pela poesia. Desse modo, afinando uma 

lâmina da composição de Caetano Veloso55, a produção do poeta em destaque reafirma 

as dores e as delícias do “ser negro” na contemporaneidade. Como vimos, o “eu-

enunciador” / “eu-lírico” possui uma carga vivencial racial marcada pela exclusão. No 

entanto, embora todas as experiências sejam racializadas – sejam elas pertencentes ao 

povo branco, preto, indígena, entre outros – na poética do neto de “Mãe Eliza”, a 

 
55 Referencia-se, aqui, a composição de título “Dom de iludir” (1977), de Caetano Veloso, ressignificada a 

partir da perspectiva negra. Ou seja, da vivência negra em diáspora. 
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ancestralidade agrega gerações de antepassados, advindos do continente africano e outras 

localidades, também, remanescentes de quilombos e terreiros em solo brasileiro. 

Não há restrição da elaboração artística como lamento. Contrariamente, a 

sergipanidade negra é tecida com linhas de ternura e edificação da identidade cultural 

pela riqueza e beleza que possui.  

 

 

No livro de estreia de D’Acelino no mundo da poesia, Panáfrica África Iya 

N’la, de 2002, há uma preocupação de recompor um mosaico fragmentado e 

disperso de experiências negras à luz de suas conexões afrocentradas. São 

memórias e tradições de ancestralidade africana que, embora redefinidas nos 

domínios da diáspora pelo concurso da relação dialógica existente com a 

cultura ocidental, permitem que o passado possa ser burilado e reiventado no 

presente, por meio de uma narrativa poética que assume a história como 

manancial cultural que ressignifica e fortalece a identidade afro-brasileira. 

(PETRÔNIO, 2019, p. 85) 

 

 

Passado e presente unem-se na incorporação da rede de elementos culturais da 

diáspora negra. A ação de empreender uma literatura antirracista, como faz Severo 

D’Acelino, apura o acervo da memória coletiva, somando-se às gerações filhas de Maria 

Firmina dos Reis (1822-1917), Luiz Gama (1830-1882), Cruz e Sousa (1861-1898), Lima 

Barreto (1881-1922), entre outros. 

Além desses, do próprio Castro Alves (1847-1871), aludido no poema “Estrela 

Matutina” que, segundo o autor de Panáfrica África Iya N’la, é “o maior poeta social do 

Brasil”. Segue versos da quarta e quinta estrofes: “Nos seus gritos/ Seus labores/ 

Liberdade de ser/ Mas lutaste/ Com a alma da sabedoria/ Antecipando a previsão/ A voz 

que ecoou/ Na poesia/ No palco.” (D’ACELINO, 2002, p. 134).  

Semelhantemente, o artista multifacetado Severo D’Acelino segue ecoando em 

um tom grave a poesia da resistência negra. As contradições do “ser gente”, precisamente, 

um homem negro em meio às disparidades sociorraciais, políticas e históricas, 

permanecem enredando sua obra bem como a própria vida que atinge, neste ano, seus 

setenta e cinco anos. 

Altivo e cintilante como a noite, sua produção artística e teórica, fruto do 

engajamento em pesquisas, educa-nos, sensibiliza-nos, fazendo-nos compreender em lato 
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sensu de onde emerge sua força: “[...] Somos quilombos/ Somos guerreiros/ Somos 

Mulungu/ Nós somos Zumbi” (D’ACELINO, 2002, p. 98).  
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UMA BREVE HISTÓRIA DO MUNDO56 

 

 

JESUS, Charlene Pereira de57 

 

 

Com o intuito de proporcionar ao leitor ciência dos primeiros seres de que se tem 

conhecimento que habitaram a Terra, Geoffrey Blainey, Prof. da Universidade de Harvad 

e da Universidade de Melboure, escreveu essa obra, trazendo informações precisas da 

história da humanidade, mostrando as evoluções dos povos, as mudanças geográficas, o 

surgimento das religiões, dentre outros fatos que refletem até hoje na sociedade atual. 

A obra está dividida em três partes, as quais estão subdivididas em capítulos, numa 

linguagem clara e contagiante, levando o leitor a fazer uma viagem interessante. A 

primeira parte contém treze capítulos. Neles são destacadas a questão da evolução 

humana, as descobertas feitas por eles, a capacidade que tinham de viver em harmonia 

com o meio ambiente, as mudanças biológicas, bem como o aumento significativo do 

cérebro, o surgimento da linguagem, a invenção do barco a vela, o surgimento das três 

religiões universais: Budismo; Cristianismo; Islã. 

Ao analisar o primeiro capítulo, faz-se necessário perceber que, desde o início de 

sua história as religiões foram usadas por alguns superiores (naquela época por reis), para 

camuflar situações difíceis vivenciadas pelos menos favorecidos, fazendo-os aceitá-las 

com naturalidade, evitando a desordem que porventura pudesse surgir. O autor 

exemplifica esse fato com a seguinte passagem: “(...) As religiões universais atraíram de 

forma especial os imperadores que tentavam governar povos que não tinham uma coesão 

social” (p. 129). Ainda nessa primeira parte do livro o autor escreve sobre a ascensão de 

Roma, que de uma pequena cidade expandiu-se paulatinamente. No entanto, a China 

também se expandia e ambas acreditavam cada uma na sua civilização, achando-a 

superior a qualquer outra. 

Na segunda parte do livro, são apresentadas em dez capítulos as histórias de 

diversos povos, entre eles alguns cristãos que esperavam a volta de Cristo ou o fim do 

mundo no ano 1000. Esses fatos não ocorreram, um novo período milenar começou, os 

 
56 BLAINEY, Geoffrey. Uma Breve História do Mundo. Editora Fundamentos educacionais. São Paulo, 2008, 342 p. 
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lugares isolados com a elevação dos mares foram reunificados, muitas doenças 

começaram a surgir, muitas pessoas morreram de fome ou subnutrição, Peste Negra, 

vinda da Índia se espalhou rapidamente. 

Em meio aos capítulos da segunda parte, destaca-se também a invenção do 

relógio, do papel, do livro e as técnicas da tipografia de Gutenberg, um tipógrafo alemão. 

Vale ressaltar que o trabalho dos tipógrafos era feito em cidades longínquas, os livros 

eram de caráter culto e não era acessível a todos, mesmo porque eram escritos em latim. 

Assim, a técnica da impressão permitiu de certa forma o desenvolvimento intelectual de 

muitos artistas e arquitetos, que encontravam uma nova forma de ver o mundo. As 

descobertas continuaram. Colombo aparece na história e ousou ir a procura do oriente, 

que até então era desconhecido por eles. Na Europa a Igreja Católica deparava-se com o 

Martinho Lutero, um questionador da venda de indulgências, assim, ele começou a 

traduzir a bíblia em alemão, protestava as ações errôneas da igreja e acreditava que as 

pessoas só poderiam ser salvas pela fé. As ideias de Lutero, seus protestos fizeram com 

que a igreja revisse suas práticas. 

Nos últimos capítulos dessa segunda parte, o autor escreve sobre a fase de 

colonização de um novo mundo. As Américas começavam a ser exploradas, plantas, 

sementes, frutas, tráficos de minérios são levados para a Europa, as viagens dos 

navegantes pelos Oceanos revolucionavam a agricultura mundial. Geoffrey termina essa 

parte mostrando as mudanças ocorridas em diversos países em decorrência das 

descobertas desses grandes navegantes da história. 

A terceira e última parte do livro, compõe-se de oito capítulos, marcados pela luta 

de poderes entre os europeus que queriam a todo custo permanecer com o domínio da 

América. Os Estados Unidos receberam o apóio da França e conseguiram se livrar da 

Inglaterra, logo depois os EUA ganharam a independência. Guerras pelo poder e 

disseminação da língua continuavam, ingleses e franceses guerreavam entre si. Enquanto 

isso, o deserto sofria transformações, a África via seu povo ser escravizado e enviado para 

diversas partes do mundo, novas gerações afro-americanas surgiam e só após a década de 

1820, tráfico de escravizados começou a diminuir. 

Esta obra ainda detalha sobre a evolução da ciência, “(...) A ciência e a tecnologia, 

mais do que em qualquer outro século anterior, haviam dado um grande salto. Embora a 

Europa estivesse frequentemente em guerra no próprio território, também espalhava 
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ciência, religião e civilização às florestas e desfiladeiros mais afastados” (p.258). Mesmo 

com tanta evolução, a escravidão ainda continuava, os americanos demoraram em 

contribuir com o fim dela, mesmo porque acreditavam que isso afetaria diretamente o 

setor político e econômico. 

O livro mostra que a história do mundo foi marcada por guerras, luta de poderes, 

acreditavam eles que pela guerra conseguiriam solucionar mais rapidamente seus 

problemas, foi quando estourou a Guerra Mundial, nenhuma outra guerra aconteceria. No 

entanto, tal ideia não vingou, armamentos mais pesados eram utilizados e a disseminação 

da paz tornava-se mais distante de se tornar um fato real. 

Uma Breve História do Mundo é uma obra magnífica, repleta de fatos 

interessantes, que ajudam a desmistificar ideias errôneas e/ou sem fundamentos acerca da 

vida e da formação dos povos. O autor foi muito ousado ao tentar contar mesmo que 

brevemente a História do Mundo em trezentas e quarenta e duas páginas, no entanto, a 

seriedade dos fatos contados nessa obra, a deixou com um valor imensurável. Portanto, a 

leitura desse livro é de real importância não só aos historiadores, mas também a todos 

aqueles que desejam compreender a história dos povos que hoje habitam o planeta Terra. 
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ENTREVISTA 

 

 

 

Entrevistadora: Daynara Lorena Aragão Côrtes 

Entrevistado: Severo D’Acelino 

 

 

 

1. Qual a importância das artes e, especialmente, da literatura na vida de Severo 

D’Acelino? 

É uma forma de dialogar com o outro e manter uma dinâmica positiva no espaço da 

transformação do coletivo ao individual e/ou vice-versa, numa viagem onde as visitas e 

revisitações se tornam uma constante. 

 

2. No tocante à religiosidade, de qual modo ela influencia na atuação de Severo 

D’Acelino como poeta?  

A religiosidade é a marca e signo de nossa cultura e tradições e, neste sentido, nos oferece 

um universo para as múltiplas interrogações e manifestações dos empréstimos e 

reempréstimos, numa visão particular a dinâmica e diversidade do nosso olhar criativo e 

indagador. Ela é o ponto de irradiação da nossa cultura, histórias e conjuntos de valores 

os quais homenageamos nos versos para assinalar a memória. 

 

3. Existe uma preocupação sua em definir ou distinguir os termos “literatura negro-

brasileira” e “literatura afro-brasileira”? 

Sim. A identidade é fundamental para também interpretar as ações e situações. Temos 

uma Mitologia e, aos poucos, se nos apresenta antes a mitologia grega, a formal e 

difundida no conjunto dos valores civilizatórios. Nossa preocupação é, alem de assinalar 

as questões e condições a que somos submetidos, apontar os signos de expressões a que 

formamos valores identitários. 

 

4. Como artista multifacetado que atuou no teatro, cinema e literatura, de qual forma 

os diferentes gêneros artísticos influenciam no processo criativo?  
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Cada manifesto depende de uma interpretação para indicar os termos, a linguagem, tempo 

e ritmo. Tudo gera influência a todos, depende o que mais nos atemos. Gosto de escrever, 

é terapêutico, instigador e prazeroso. É uma resposta, um recado, uma contribuição, a sua 

interpretação daquele fato. 

 

 

5. Pode-se dizer que Severo - filho de Acelino Severo dos Santos e Odília Eliza da 

Conceição - descende de uma ancestralidade rica e poderosa, a qual pertence os 

povos vindos de África e nascidos neste solo. Com isso, o que o senhor teria a 

dizer às novas gerações, sobretudo, à juventude negra brasileira e sergipana? 

Somos filhos da diáspora e, ainda hoje, sem saber de onde vimos e nem para onde vamos. 

A luta por identidade vem dos Ancestrais e das reações miméticas de nossos líderes, 

herois anônimos que produzem no dia após dia informes sobre nosso passado e presente. 

 

6. Projetos futuros? Textos (literários e/ou não literários) em produção ou na gaveta? 

O que podemos esperar de Severo D’Acelino no alvorecer dos seus 75 anos? 

Tem umas confusões. Um livro pronto e dois iniciados. Só falta apoio financeiro e 

cultural. Vamos ver se tenho sorte em outra administração. Nesta, os negros ocupam 

representação branca para não olhar os negros. O nosso livro pronto é Visões do olhar em 

transe. Contém 548 páginas. Muito cara a edição. Só com ajuda de um projeto cultural 

ou, então, terei que dividir em três para poder custear. Há uma produção subterrânea e 

marginalizada que nos impede de pensar projetos, tendo em vista a pouca importância 

que a literatura e cultura negra vêm merecidas ao longo dos anos seculares por nossos 

governantes que não têm expressão multiculturalista e se perdem nos espaços do 

preconceito, discriminações, folclorizando os nossos saberes negros no espaço branco. É 

preciso uma ação impessoal, antirracista por parte destes, para fazer fluir a alvorada negra 

em nosso universo. A nossa literatura é carente. Sem leitores negros não há literatura 

negra. O autor negro isolado não produz literatura negra. É necessário leitores negros e 

isso o governo tem dificultado. Vivemos um apartheid literário.  

 

10 de agosto de 2022. 
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