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A utilidade do inútil: um manifesto 

   No universo do utilitarismo, um 
martelo vale mais que uma sinfonia, 
uma faca mais que um poema, uma 
chave de fenda mais que um qua-
dro: porque é fácil compreender a 
eficácia de um utensílio, enquanto é 
sempre mais difícil compreender 
para que podem servir a música, a 
literatura ou a arte. 
   Resumindo, ninguém, senão nós 
mesmos, poderá realizar o cansati-
vo percurso que nos per-
mitirá aprender. Sem 
grandes motivações inte-
riores, o título de maior 
prestígio adquirido com o 
dinheiro não trará ne-
nhum verdadeiro conhe-
cimento, não favorecerá 
nenhuma autêntica me-
tamorfose do espírito.  
   O olhar focado no obje-
tivo a ser alcançado não 
permite mais desfrutar a 
alegria dos pequenos 
gestos cotidianos e des-
cobrir a beleza que pulsa 
na nossa vida. Muitas 
vezes, percebe-se melhor 
a grandeza exatamente 
nas coisas mais simples.  
   É nas dobras daquelas 
atividades consideradas 
supérfluas que, de fato, 
podemos encontrar o es-
tímulo para pensar um 
mundo melhor, para cul-
tivar a utopia de poder 
atenuar, se não eliminar, 
as injustiças que se pro-
pagam e as desigualda-
des que pesam (ou deve-
riam pesar) como uma 
pedra em nossa consci-
ência. 
   [...] É preciso compre-
ender que exatamente 
aquelas atividades que não servem 
para nada podem nos ajudar a es-
capar da prisão, a salvar-nos da as-
fixia, a transformar uma vida super-
ficial, uma não vida, numa vida flui-
da e dinâmica, numa vida orientada 
pela curiositas em relação ao espíri-
to e às coisas humanas. 
   [...] A essência autêntica da vida 

coincide com o bom (com aquilo 
que as democracias comerciais 
sempre consideram inútil) e não 
com o útil. 
   Todavia, entre tantas incertezas, 
uma coisa é certa: se deixarmos o 
caráter gratuito morrer, se renun-
ciarmos à força geradora do inútil, 
se escutarmos unicamente esse 
mortífero canto das sereias que 
nos impele a perseguir o dinheiro, 

somente seremos capazes de pro-
duzir uma coletividade doente e 
sem memória que, perdida, acaba-
rá perdendo o sentido de si mesma 
e da vida. E então, quando a de-
sertificação do espírito nos fizer 
murchar, será realmente difícil 
imaginar que o insipiente Homo 
sapiens ainda poderá ter um papel 

para tornar a humanidade mais hu-
mana... 
   O homem moderno, que não tem 
tempo para se dedicar a coisas inú-
teis, está condenado a se tornar 
uma máquina sem alma. Prisioneiro 
da necessidade, não tem mais con-
dições de compreender que o útil 
pode se tornar “um peso inútil, es-
magador” e que “se não se compre-
ende a utilidade do inútil, a inutili-

dade do útil, não se com-
preende a arte”. Assim, o 
homem que não compre-
ende a arte torna-se es-
cravo e autômato [...]. 
   A corrida em busca do 
útil e o aviltamento das 
atividades do espírito 
poderiam fazer os ho-
mens caírem na barbárie 
[...]. 
   Onde a vida se confi-
gura como “uma luta 
contínua pelo dinheiro”, o 
homem é de fato trans-
formado “num acessório 
da propriedade” [...].  
   [...] “O conhecimento é 
uma riqueza que se pode 
transmitir sem se empo-
brecer.” Somente o sa-
ber, ao desafiar os para-
digmas dominantes do 
lucro, pode ser comparti-
lhado sem empobrecer 
quem o transmite e 
quem o recebe. Na ver-
dade, os enriquece.  
   “É o gozo, não a posse, 
o que nos torna feli-
zes” (I, XLII) [...]. 
   Fazer a “mãe terra em 
pedaços” para extrair 
ouro e prata, matar seres 

humanos para acumular 
riquezas significa prejudi-

car o futuro da humanidade. Signifi-
ca destruir qualquer fome de digni-
tas hominis. Significa cair nas gar-
ras de uma loucura perigosa e auto-
destrutiva. 
 
Trechos extraídos do livro “A utili-

dade do inútil: um manifesto”,  
de Nuccio Ordine. 

                                                                           Jean Lima 
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Editorial 
 

Informes 
Retorno das aulas presenciais na 

UEFS – 11º Festival de Sanfoneiros 
– 46 anos da UEFS – 15ª edição da 

FLIFS – p. 03 
 

Artigos 
Estórias de Angola, vivências em 

Luanda: uma breve leitura 
do conto “Vavó Xíxi e o seu Neto 
Zeca Santos”, de Luandino Vieira 

Francisco Edinaldo de Pontes e Josanille 
Glenda do Nascimento 

Ribeiro – p. 04 

O Viver Bem: metáfora da pers-
pectiva filosófica andina – 
(pachasofia) – Neusa Vaz 

e Silva – p. 06 
Virtual e a insuficiência do real – 

Vinícius Gomes Alves – p. 08 
Um antídoto ao imediatismo aca-
dêmico: reflexões e contribuições 
em diálogo com a literatura espa-
nhola – Carollaine da Silva Conceição 

e Claudiana Ferreira de Jesus  
Gonçalves – p. 09 

Memória, leitura, escrita, literatu-
ra: (an)versos que nos unem –  
Danilo Cerqueira Almeida – p. 11 

Contos e crônicas 
Relato – Robson Andrade – p. 13 

Carta para as Yabás – p. 14 
 

Poemas 
ninguém nem nós – incandescen-

te – gabe araújo – p. 14 
Profundezas – Robson Andrade – 

Desaguar – Devir – Rayssa Aragão 
– Brasais – Incompletude  

– Miguel Almir– p. 15 -  
Minha felicidade – Poema do so-

frer – Éverton Silva – Mulher 
– Uilma de Andrade – p. 16 

   A equipe do Jornal Fuxico, na retoma-
da presencial das atividades acadêmicas, 
sente-se desafiada e regozijada em estar 
compartilhando o seu nº 54. Em cada 
edição do Jornal Fuxico publicamos infor-
mes, sugestões de livros e filmes, peque-
nos artigos, crônicas, contos, imagens e 
poemas que traduzem o tremor do mun-
do e do humano. 
   No artigo "Estórias de Angola, vivên-
cias em Luanda: uma breve leitura do 
conto 'Vavó Xíxi e o seu Neto Zeca San-
tos'", de Luandino Vieira, os autores pro-
blematizam a condição social e humana 
dos indivíduos de Angola, desde a sua 
paisagem.  

   Em “O Viver Bem: metáfora da pers-
pectiva filosófica andina – (pacha-
sofia)”, a autora apresenta a perspecti-
va filosófica intercultural desde o pen-
samento dos povos de Abya Yala. 
   No artigo "Virtual e a insuficiência do 
real", o autor discorre acerca da educa-
ção virtual, implementada como possi-
bilidade de um novo real, mas que re-
produz as desigualdades insuperadas 
do real. 
   No texto "Um antídoto ao imediatis-
mo acadêmico: reflexões e contribui-
ções em diálogo com a literatura espa-
nhola", disserta-se sobre a importância 

da literatura e da amizade na vida acadê-
mica. 
   Em "Memória, leitura, escrita, literatura: 
(an)versos que nos unem", somos convi-
dados a refletir sobre as nuances do fazer 
literário e sobre as complexidades dos 
processos de leitura. 
   Nos contos, crônicas, poemas e imagens 
são abordadas experiências, narrativas e 
temáticas que traduzem nossas fragilida-
des, complexidades, paradoxos e encan-
tos da humanidade. Os mundos nordesti-
nos, das comunidades indígenas e da di-
mensão do absurdo da existência são re-
tratados nessas viagens fuxiqueiras.   
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informes 

Recebemos, em fluxo contínuo (Word), conteúdos com temáticas diversas que sejam relevantes para o cuidado 
com a dignidade e com a boniteza humanas. 
 
–Artigos: enviar somente um artigo que deve ter de 1,5 até 3 páginas; espaço simples; fonte Times New Roman 
12; parágrafo com recuo; colocar dados do autor após o título; quando o texto tiver referências, por somente as 
citadas. 
 
–Poemas: enviar até 2 poemas, ambos perfazendo no máximo 0,5 página. 
 
–Contos/crônicas: enviar somente 1 de no máximo 1,5 páginas. 
 
–Imagens: enviar até 10 imagens. 
 
–Toda a contribuição (conteúdo) deve ser enviada para o e-mail: fuxicojornal@gmail.com 

Orientações para publicação de conteúdos 

 
 

sugestão de livros 

-A força do caráter – James Hillman 
-Era uma vez um rio – Martha Azevedo Pannunzio 
-Júlia nos campos conflagrados do Senhor – B. Kucinski 
-Quando deixamos de entender o mundo – Benjamín  
 Labatut 
-Memórias Sentimentais de João Miramar – Oswald de       
 Andrade 

sugestão de filmes 

-Pureza – Renato Barbieri 
-Sem asas – Renata Martins 
-Mães Paralelas – Pedro Almodóvar 
-Brincando nos campos do Senhor – Héctor Babenco 
-A felicidade das pequenas coisas – Pawo Choyning Dorji 
-Summer of soul (...ou, quando a revolução não pode ser  
  televisionada) – Questlove 

Retorno das aulas  
presenciais na UEFS 

 
   Teve início, no dia 07 de março, 
o semestre letivo 2022.1 da UEFS. 
O primeiro semestre pós pandemia  
está sendo marcado por múltiplos 
desafios. Nos dois primeiros meses 
de aulas, as medidas sanitárias de 
combate à Covid-19 foram mais 
intensas. A partir do dia 18 de 
abril, o uso de máscara tornou-se 
facultativo nos ambientes acadêmi-
cos e administrativos do campus. 
Outras medidas de prevenção, co-
mo a desinfecção das salas e a dis-
tribuição de álcool em gel  continu-
am sendo adotadas. 
   Com a retomada presencial, foi 
aberto, no dia 09 de abril, o edital 
008/2022 do Mais Futuro. O auxílio 
permanência conta com duas mo-
dalidades: perfil básico, que bene-
ficia estudantes em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica 
que residem em municípios de até 
100km de distância da Universida-
de; e perfil moradia, para estudan-
tes em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica que residem em 
municípios localizados a mais de 
100km de distância do campus. As 
inscrições foram até o dia 11 de 
maio. 
   O calendário do semestre 2022.2 
já foi publicado. A previsão é de 
que também seja presencial, com 
início no dia 15 de agosto e térmi-
no no dia 15 de dezembro. 

15ª edição da FLIFS 
 
   Acontecerá, entre os dias 30 de 
agosto e 4 de setembro, a 15ª edi-
ção da Feira do Livro/Festival Lite-
rário e Cultural de Feira de Santa-
na (FLIFS). Esta será a primeira 
edição presencial pós-pandemia, 
após duas edições virtuais. A Feira 
deverá ser realizada na Praça Pa-
dre Ovídio e buscará atender às 
normas de biossegurança. A pro-
gramação é diversificada e livre 
para todos os públicos. 

46 anos da UEFS 
 
   A Universidade Esta-
dual de Feira de Santa-
na (UEFS) completou, 
no dia 31 de maio, 46 
anos de atividades. A 
cerimônia da data, a-
berta ao público, acon-
teceu nos dias 30 e 31 
de maio em um evento 
na Alameda dos Oitis, 
no campus.   
   A programação da co-
memoração incluiu aten
-dimento ao microem-
preendedor individual, 
aulas de yoga e ginásti-
ca laboral, venda de li-
vros da Editora UEFS e 
de outras editoras uni-
versitárias, vacinação 
contra gripe e Covid-19, 
testagem de Covid-19, 
apresentações culturais, 
dentre outras ativida-
des.  

11º Festival de Sanfoneiros 
 
   Foi realizada, no dia 25 de maio, 
no Auditório Central da UEFS, a 
final do 11º Festival de Sanfonei-
ros, evento organizado pela Uni-
versidade Estadual de Feira de 

Santana (UEFS), através do Cen-
tro Universitário de Cultura e Arte 
(Cuca).  
   Os mais de 30 músicos inscritos 
representaram a Bahia e também 
outros estados, como Pernambu-
co, Rio Grande do Sul, Piauí e Mi-
nas Gerais. A disputa se deu entre 
três categorias: sanfona de até 
oito baixos, sanfona acima de oito 
baixos e infanto-juvenil, para san-
foneiros com até 14 anos.  
   O principal objetivo do Festival 
é valorizar a musicalidade da san-
fona, em especial na 
cultura Nordestina, e 
dar visibilidade ao tra-
balho dos sanfoneiros.  

                                          Imagem: divulgação 
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No livro Sobre o 
poder pessoal, Carl 

artigos 

Estórias de Angola, vivências em Luanda: uma breve leitura 
do conto “Vavó Xíxi e o seu Neto Zeca Santos”, de Luandino Vieira 

 
Francisco Edinaldo de Pontes 

Mestrando em Literatura e Interculturalidade (MLI/PPGLI/GIELLus/UEPB)  
Josanille Glenda do Nascimento Ribeiro 

Pós-Graduanda em Língua e Literatura Inglesa (PÓS-FIP) 

   O conto “Vavó Xíxi e o seu Neto 
Zeca Santos”, inserido no livro inti-
tulado Luuanda (1982), de José Lu-
andino Vieira, tem como cenário a 
condição de vida das pessoas que 
moram nas cubatas, nos musseques 
da cidade Luanda, ou seja, em luga-
res conhecidos como “bairros de 
lata”, que se localizam na “Baixa”, 
zona periférica da capital angolana. 
Ademais, “a narrativa é enredada 
pela fome; Vavó Xíxi e seu neto Ze-
ca Santos pelejam contra a pobre-
za” (FERREIRA, 2013, p. 36): “Na 
barriga, o bicho da fome, raivoso, 
começou roer, falta de comida, dois 
dias já, de manhã só mesmo uma 
caneca de café parecia era água, 
mais nada” (VI-
EIRA, 1982, p. 
07).  
   Além disso, a 
história é conta-
da por um narra-
dor onisciente 
com a presença 
de dois protago-
nistas: a Vavó 
Xíxi e o seu neto 
Zeca Santos. A 
respeito da Vavó 
Xíxi, percebemos 
que ela era a 
antiga Dona Ce-
cília de Bastos 
Ferreira, uma 
mulher negra 
muito respeita-
da, ex-esposa de 
um comerciante 
branco, mas que 
agora, está idosa 
e com a saúde 
debilitada, com 
“a cara dela, 
magra e chupa-
da de muitos ca-
cimbos” (VIEIRA, 1982, p. 06), vive 
totalmente dependente do seu neto, 
pois “o corpo velho e curvado de 
vavó, chupado da vida e dos cacim-
bos” (VIEIRA, 1982, p. 11) não a 
permitia mais trabalhar para sua 
própria sobrevivência. 
   Com relação a Zeca Santos, ob-
servamos que ele é um garoto 
“mangonheiro ou suinguista, só 
pensava em bailes e nem respeito 
mesmo no pai, longe, na prisão” e 
que além disso, passava “todos dias 
nas farras, dinheiro que você ga-
nhaste foi na camisa e agora vavó 
quero comer, vavó vamos comer é 

o quê?! Juízo, menino!” (VIEIRA, 
1982, p. 07). Destarte, o cerne da 
história consiste na constante bus-
ca de Zeca Santos por melhores 
oportunidades de emprego e, com 
isso, saciar a sua fome e conseguir 
alimentar a sua avó que já se en-
contrava sem resistência física pa-
ra o trabalho em virtude de sua 
idade: “– Mas, vavó!... Vê ainda!... 
Trabalho estou procurar todos os 
dias. Na Baixa ando, ando, ando – 
nada! No musseque... [...] – Juro, 
vavó! Andei procurar trabalho...”. 
Mas, Vavó Xíxi ainda acrescenta: 
“– O menino foste no branco sô 
Souto, foste? Te avisei ainda para 
ir lá, se você trabalha lá, ele vai 

nos fiar almoço!... Foste?” (VIEI-
RA, 1982, p. 07).  
   Portanto, entre a sua condição 
de colonizado e o seu deslumbra-
mento diante do mundo do coloni-
zador, o protagonista enfrenta as 
dificuldades impostas à cor de sua 
pele e à sua classe social desen-
volvendo nele um constante senti-
mento de inferioridade diante da 
Angola colonizada. 
   Dessa maneira, ao fazermos 
uma leitura do conto, conseguimos 
identificar alguns aspectos que se 
destacam ao longo da narrativa de 
Luandino Vieira (1982). O primeiro 

deles, diz respeito ao linguístico, 
tendo em vista que, consoante Oli-
veira e Feitosa (2020, p. 37), “a 
oralidade é a essência da literatura 
africana, pois estórias narradas via-
jam através da fala de gerações, 
sendo os ensinamentos dos anciãos 
– plenos de experiência e sabedoria 
de seu povo – transmitidos aos 
mais jovens”. Nessa perspectiva, 
conseguimos observar, no conto, a 
mistura da língua do colonizador e a 
do colonizado, em outras palavras, 
o Português de Portugal e o Kim-
bundo (Quimbundo), a língua do 
povo Bantu: “– Sente, menina! Mu 
muhatu mu „mbia! Mu tunda uazele, 
mu tunda uaxikelela, mu tunda ua-

ku-suka...” (VI-
EIRA, 1982, p. 
15).  
   Assim, no que 
concerne a esse 
uso da oralidade 
local nas narrati-
vas de Luandino 
Vieira (1982), 
Ferreira e Souto 
(2013, p. 11) afir
-mam que “é re-
presentada de 
modo expressivo 
na fala das per-
sonagens prota-
gonistas das es-
tórias, nas quais 
o autor faz um 
apelo às raízes 
africanas, com-
prometendo-se 
com as tensões 
políticas e sociais 
de sua terra na-
tal, Angola”. Des
-sa forma, de 
acordo com Fer-

reira (2013, p. 
35, acréscimo nosso), “a literatura 
[angolana] é marcada pela oralida-
de como um grito de liberdade de 
um país que ainda não tinha voz”. 
É, de certo modo, o que identifica-
mos no conto em tela, quando Lu-
andino Vieira (1982) utiliza a língua 
nativa de Angola para dar voz e vi-
sibilidade a esses sujeitos que tor-
naram-se silenciados, excluídos, 
marginalizados e subalternizados 
sob o jugo do colonizador.  
   Uma vez que, segundo Fanon 
(2008, p. 117), “o branco quer o 
mundo; ele o quer só para si. Ele se 
considera o senhor predestinado 

                                                                                                           Jean Lima 
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deste mundo. Ele o submete, esta-
belecendo entre ele e o mundo uma 
relação de apropriação”. Sendo as-
sim, ressaltamos que o escritor uti-
liza uma mistura da língua do colo-
nizador e do colonizado, dando des-
taque à língua desse último, como 
uma maneira de valorizar as tradi-
ções orais angolanas, configurando-
se, assim, mais um símbolo da re-
sistência da cultura desse país afri-
cano. 
   O segundo elemento da nossa 
análise, consiste em ressaltar a fo-
me e a miséria vivenciadas pelos 
protagonistas. Vemos isso explícito 
nos seguintes fragmentos, que con-
sistem em relatos de Zeca Santos e 
da Vavó Xíxi, respectivamente: “– 
Vamos comer é o quê? Fome é mui-
ta, vavó! De manhã não me deste 
meu matete. Ontem pedi jantar, 
nada! Não posso viver as-
sim...” (VIEIRA, 1982, p. 06). Em 
adição à essa confissão do seu neto, 
Vavó Xíxi acrescenta: “– Nem ma-
quezo nem nada! Aiuê, minha vida! 
Esta vida está podre!...” (VIEIRA, 
1982, p. 07); “Vavó Xíxi suspirou, a 
barriga mordia, estava a doer mui-
to” (VIEIRA, 1982, p. 14).  
   Ademais, identificamos um outro 
episódio que ilustra bem essas difi-
culdades que os protagonistas pas-
sam quando presenciamos a Vavó 
Xíxi revirando o lixo no musseque 
para encontrar algo para saciar a 
sua fome. De repente, a protagonis-
ta encontra algumas “laranjas qua-
se todas podres, só ainda um boca-
do é que se aproveitava em cada 
uma e, o pior mesmo, aquelas man-
diocas pequenas, encarnadas, vavó 
queria enganar, vavó queria lhes 
cozer para acabar com a lombriga a 
roer no estômago...” (VIEIRA, 1982, 
p. 11). Pois, segundo Oliveira e Fei-

tosa (2020, p. 41), “a fome clama 
para que Zeca Santos busque uma 
forma de saciá-la antes que ela o 
mate, consistindo num lembrete 
para a condição social das perso-
nagens”. Portanto, percebemos 
que o destaque que Luandino Viei-
ra (1982) dá à fome e à miséria 
vivenciadas pelos dois protagonis-
tas, se configura como um instru-
mento de denúncia a respeito da 
condição de precariedade que es-
ses seres humanos passam nas 
periferias angolanas. 
   Atrelado a essa situação de ex-
trema pobreza, necessidade de 
alimento e de dignidade que os 
protagonistas passam, visualiza-
mos, no seguinte excerto, a confir-
mação de sua condição socioeco-
nômica no que diz respeito ao es-
paço físico onde esses persona-
gens residem: “Quando saiu o 
grande trovão em cima de musse-
que, tremendo as fracas paredes 
de pau-a-pique e despregando 
madeiras, papelões, luandos, toda 
a gente fechou os olhos, assustada 
com o brilho azul do raio que nas-
ceu no céu” (VIEIRA, 1982, p. 05). 
E sobre as suas moradias, o narra-
dor onisciente descreve: “Tinha 
mesmo cubatas caídas e as pesso-
as, para escapar morrer, estavam 
na rua com as imbambas que sal-
varam” (VIEIRA, 1982, p. 05). 
Dessarte, na concepção de Oliveira 
e Feitosa (2020, p. 41), “esses in-
divíduos se aglomeravam nos 
musseques, cuja formação se deu 
por um processo rápido e desorga-
nizado, fazendo a região ser hoje 
um espaço visto como berço de 
marginalização, com pessoas à 
margem da zona metropolitana”.  
   Dessa maneira, vemos que esse 
aspecto endossa a tragicidade da 

vivência dos protagonistas na Ango-
la colonizada, reafirmando a margi-
nalização e a subalternidade desses 
sujeitos, contribuindo, assim, para 
a exclusão e o silenciamento dos 
nativos da terra; configurando, por 
conseguinte, o processo de inferio-
rização desses indivíduos. 
   Por fim, um dos pontos que mais 
nos chama atenção no conto em 
análise, consiste no preconceito que 
Zeca Santos sofre em uma entre-
vista de emprego no centro de Lu-
anda. Em resposta à pergunta do 
entrevistador sobre onde o protago-
nista reside, o patrão zanga-se, 
acusando-o de preguiçoso, marginal 
e criminoso, por, simplesmente, 
residir no Catete: “– De Catete, 
hem?! Icolibengo?... Calcinhas e 
ladrões e mangonheiros!... E agora 
por cima, terroristas!... Põe-te lá 
fora, filho dum cão! Rua, filho da 
mãe, não quero cá cate-
tes!...” (VIEIRA, 1982, p. 19-20).  
   Na sequência, mesmo tendo saído 
do prédio onde o protagonista foi 
fazer a entrevista de emprego, o 
dono do estabelecimento ainda con-
tinua a humilhá-lo em público: “– 
Icolibengo, hem!? Filho da puta!... 
Se aqui apareces mais, racho-te os 
chifres!...” (VIEIRA, 1982, p. 20). 
Sendo assim, de acordo com os ex-
certos, compreendemos como se 
configura a realidade do negro an-
golano que reside nas periferias. 
Nesse momento, Zeca Santos sente 
“a vergonha e o desprezo de si. A 
náusea. Quando me amam, dizem 
que o fazem apesar da minha cor. 
Quando me detestam, acrescentam 
que não é pela minha cor... Aqui ou 
ali, sou prisioneiro do círculo infer-
nal” (FANON, 2008, p. 109). Pois, 
todos acham que “os pretos são 
selvagens, estúpidos, analfabetos”, 
quando, na verdade, tudo isso não 
passa de “um mito do negro que é 
preciso, antes de mais nada, demo-
lir” (FANON, 2008, p. 109). Isto é, 
conforme Fanon (2008, p. 109), é 
preciso exercitar o combate ao 
“preconceito de cor”, raça e etnia.  
   Isso posto, vemos que Zeca San-
tos “era odiado e desprezado, não 
pelo vizinho da frente ou pelo primo 
materno, mas por toda uma raça. 
Estava exposto a algo irracio-
nal” (FANON, 2008, p. 109), o que, 
de certa maneira, reafirma o senti-
mento do protagonista que consiste 
no que Fanon (2008, p. 95) deno-
mina como um “complexo de inferi-
oridade”. Em síntese, compreende-
mos que, os maus tratos que o pro-
tagonista sofre revelam uma dupla 
marginalização dessa personagem: 
primeiro, por ser negro; segundo, 
por pertencer a uma área periférica 
da capital angolana que é excluída 
pelo colonizador branco; configu-
rando-se, desse modo, a situação 
de exclusão sócio-política e econô-
mica que os indivíduos angolanos                                                                                                         Darlan Zurc 
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O Viver Bem: metáfora da perspectiva filosófica andina – (pachasofia) 
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   Para poder nos aproxi-
mar ao tema da “filosofia 
andina” é preciso romper 
com o eurocentrismo e 
ocidentalismo implícitos 
na própria definição e de-
limitação do que se consi-
dera “pensamento filosó-
fico”. A nova perspectiva 
de compreensão trazida 
pela filosofia intercultural 
nos proporciona esta 
aproximação ao pensa-
mento dos povos de Abya 
Yala. A filosofia intercul-
tural antes de ser uma 
corrente com conteúdos 
determinados, é uma ma-
neira de ver, uma atitude 
comprometida, um certo 
hábito intelectual que pe-
netra todos os esforços 
filosóficos, conforme nos 
ensina o filósofo Raúl For-
net-Betancourt. É sobre-
tudo uma reflexão sobre 
as condições e os limites 
de um diálogo entre as 
culturas. 
   A filosofia andina – pa-
chasofia - é a busca pro-
funda de compreender o 
outro que em nossa reali-
dade é o marginalizado, o esqueci-
do, o invisibilizado buscando-o des-
de a sua riqueza humana, cultural e 
filosófica. 
   Na perspectiva intercultural usa-
mos o termo quéchua/aymara/
grego, pachasofia, para designar a 
filosofia dos povos originários de 
Abya Yala. 
   (pacha = universo ordenado, 
tempo e espaço, tudo que existe e 
tem vida). 
   A pachasofia estabelece um mo-
delo de desenvolvimento sustentá-

vel, compatível com a vida e a na-
tureza e corresponsável com as 
futuras gerações e o cosmos intei-
ro. Uma das categorias da pacha-
sofia é o “Viver Bem”, ou melhor 
dizendo, o viver bem é a metáfora 
que resume a filosofia andina. 
   Introjetamos o modo de pensar 
e conceber as denominações den-
tro da perspectiva ocidental o que 
exige a purificação de certos con-
ceitos. Modernidade e desenvolvi-
mento é um exemplo. Há uma fa-
lácia que precisa ser desmontada: 

é a convicção de que mo-
dernidade e desenvolvi-
mento são monopólios 
legados pelo Ocidente e 
que “fora do ocidente não 
há salvação”. Temos que 
insistir na diversidade e 
pluralidade cultural de 
“mo-dernidade” e 
“modelos de desenvolvi-
mento”. 
   O cotidiano nos mostra 
que no mundo atual não 
se pretende “salvar” as 
gentes, senão o dinheiro. 
A lógica do modelo capi-
talista é a de produção e 
acumulação. O mesmo é 
feito com os recursos na-
turais não renováveis, 
consumir até que acabe. 
Vivemos em tempos de 
uma quantificação não só 
do tempo, senão de todo 
tipo de valores e metas. 
A vida humana se define 
por estatísticas e as me-
tas do “desenvolvimento” 
por números. Assim sen-
do, categorias orgânicas 
e qualitativas como ma-
turidade, melhoramento, 

bem estar, qualidade de vida se tra-
duzem em categorias monetizadas 
e quantificadas. Um exemplo disso 
é que o orgânico, como as plantas, 
os animais, são convertidos em 
“bens” e “produtos”. Esses aspectos 
levam a uma artificialidade do mun-
do no sentido de que a riqueza 
equivale à conversão do “natural” 
em um “artefato” ou produto.  
   O ser humano moderno, no oci-
dente, se converte de “agricultor” 
em “produtor”, apossando-se da 
força criativa da natureza de criar 

colonizados, excluídos e subalter-
nizados sofrem. 
Em conclusão, constatamos que, 
é através das temáticas marcan-
tes e das protagonistas bem cons-
truídas de Luandino Vieira (1982), 
que conseguimos ter acesso a 
uma visão panorâmica sobre os 
indivíduos de Angola, mais especi-
ficamente, da capital Luanda. 
Mostrando-nos, dessa maneira, a 
identidade do povo nativo com as 
suas tradições, estórias, vivências 
e os seus árduos contextos sócio, 
histórico, político e cultural; ca-
racterizando a obra do escritor 
angolano não só como um texto 
literário, mas também, como uma 
denúncia a respeito dos muitos 
sujeitos emudecidos e excluídos 
por questões de cor, etnia e con-

dição socioeconômica na Angola 
pós-colonial. 
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bens. Para a modernidade ocidental 
a natureza não humana é matéria 
prima desalmada. Nessa concepção 
os recursos naturais - água, terra, 
ar, minerais, são a matéria prima 
para o processo de produção e 
transformação em bens de consu-
mo. O ser humano por considerar-
se superior, se sente como “dono” e 
destinatário único dessas riquezas. 
A riqueza, a qualidade de vida, nes-
sa perspectiva, são medidas em ter-
mos de acumulação de dinheiro e 
bens de consumo. Essa característi-
ca do mundo ocidental surpreendeu 
os líderes espirituais dos povos ori-
ginários de Abya Yala ao ver os in-
vasores europeus lançarem-se so-
bre o ouro e a prata como se fos-
sem delícias inimagináveis. Valores, 
incomparavelmente, superiores à 
solidariedade, ao amor, ao carinho, 
a justiça. 
   Ante esse panorama desolador 
que persiste em nosso mundo, sur-
gem vozes, felizmente cada vez 
mais frequentes e fortes em especi-
al vindas das periferias e das regi-
ões ditas subdesenvolvidas, inspira-
das na sabedoria ancestral.   
   A pachasofia, oriunda da sabedo-
ria milenar andina, plasmada na 
cosmovisão desses povos é motivo 
de esperança. Sua meta é estabele-
cer um modelo de desenvolvimento 
sustentável compatível com a vida e 
a natureza e corresponsável com as 
futuras gerações e o cosmos, princí-
pios do “Viver Bem”.  
   Os princípios chaves da pachaso-
fia, segundo o filósofo e antropólogo 
Josef Estermann, podem ser sinteti-
zados: 
   Tudo tem vida, nada é simples-
mente matéria inerte. O universo ou 
a pacha não é uma máquina ou um 
mecanismo gigantesco que se orga-

niza e se move por leis mecânicas. 
A pacha é um organismo vivo no 
qual todas as partes estão relacio-
nadas entre si, em constante inter-
dependência e intercambio. O prin-
cípio básico de qualquer desenvol-
vimento deve ser então a vida em 
sua totalidade, não somente a do 
ser humano ou de animais e plan-
tas senão de toda pacha. Assim 
sendo, os chamados “recursos na-
turais”, tais como a terra, o ar, a 
água, os minerais, a energia solar, 
eólica e geotérmica, não são sim-
ples “recursos” que estão à dispo-
sição do ser humano, senão são 
seres vivos, órgãos do grande or-
ganismo cósmico, vida e fontes de 
vida (ESTERMANN, 2006, p. 157). 
   Entendendo o cosmos dessa ma-
neira, para a grande maioria das 
sabedorias indígenas é uma ideia 
absurda e um sacrilégio “priva-
tizar” esses recursos. “Não se ven-
de a própria mãe”, alguém já es-
creveu, não se vende a pachama-
ma. A vida é justamente o resulta-
do de um intercâmbio harmonioso 
entre todos os seres. 
   Para os andinos e a maioria dos 
povos indígenas o ser humano não 
é proprietário nem produtor - mas 
cuidador - pois ele não produz ou 
cria mas cultiva para que pacha-
mama produza. O ser humano é 
“transformador” de elementos e 
processos que não dependem dele. 
O desenvolvimento não se mede 
pelo bem estar do homem e de 
suas condições de vida mas pelo 
equilíbrio cósmico que se expressa 
no equilíbrio ecológico e social. 
   A meta de todo tipo de desen-
volvimento, na perspectiva filosófi-
ca andina, é o “Viver Bem”. Ideal 
que inclui todos os seres, animais, 
plantas, minerais, astros, espíritos 

e divindades, nos diz Estermann. O 
viver bem é um modo de existência 
que está em equilíbrio com todos os 
elementos de Pacha e de acordo 
com a pachasofia andina, são os 
princípios da relacionalidade, da 
complementariedade, correspondên
-cia, reciprocidade e ciclicidade. O 
Viver Bem não é riqueza nem po-
breza, nem desperdício ou escas-
sez, nem luxo, nem carência senão 
uma vida em harmonia com todos 
os demais seres, uma convivência 
intercultural.  
   O desenvolvimento, nessa pers-
pectiva, aponta para a maturidade 
orgânica de cada um dos seres, se-
gundo suas necessidades e capaci-
dades, porém em interdependência 
e dentro do equilíbrio macrocósmico 
e ecológico. O desenvolvimento em 
sentido humano se orienta na cole-
tividade e não da individualidade. A 
pachasofia andina toma o princípio 
de “globalização” ou “universaliza-
ção” no sentido de que uma medida 
econômica, social e política somen-
te é boa se contribui para a melho-
ria de todos os seres humanos. 
   A concepção de tempo dominante 
nos Andes não é linear, mas cíclica. 
Assim sendo a meta do desenvolvi-
mento que é o “Bem Viver” não es-
tá necessariamente à frente, em 
um futuro; pode estar atrás, em um 
passado a conquistar. O ser huma-
no andino caminha de costas para o 
futuro, ou seja, olhando para o pas-
sado, para orientar-se e buscar a 
utopia. O axioma da modernidade 
ocidental de que o futuro sempre 
deve ser melhor do que já há pas-
sado não é válido para a cultura 
andina. O anterior pode ser melhor, 
ou seja, mais perfeito, em equilíbrio 
do que está por vir. E o que é im-
portante ressaltar: não pode haver 
crescimento e melhoramento para a 
humanidade se sacrificar a nature-
za. O ser humano não é a medida 
de todas as coisas, apenas uma 
ponte mediadora para contribuir na 
reconstituição da harmonia e do 
equilíbrio universal. Os direitos hu-
manos devem ser complementados 
pelos direitos da pacha, da terra. 
   Os recursos naturais servem para 
manter e conservar a vida em ge-
ral. Sua exploração desordenada 
atenta contra o princípio da recipro-
cidade e do equilíbrio cósmico. Eles 
devem ser preservados para as fu-
turas gerações e para a vida não 
humana. De acordo com a sabedo-
ria indígena, um recurso natural só 
pode ser usado, se existe uma ma-
neira real de restituí-lo. 
    A “Carta da Terra” estabelece os 
princípios éticos fundamentais para 
a construção de uma sociedade jus-
ta e sustentável. Os princípios fun-
damentais da Carta são: o respeito 
e cuidado da comunidade de vida; a 
integridade ecológica, a justiça soci-
al e econômica; a democracia, a 

                                                                                                        Jaider Esbell 
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   Antes mesmo e para que fique 
“claro e distinto”, como uma sus-
pensão da “razão” única, que para 
compreendermos o empreendimen-
to aqui espiado, há necessidade de 
um certo grau de abstração – pois 
estamos especulando uma hipótese 
entre o “ideal” (oficial) e o “ideal 
possível” (real). Repara bem, o pos-
sível não é real e é, uma possibili-
dade do real. Vejamos: a educação 
é nossa ocupação aqui, e se assim 
for, educação é real possível. É de 
fato, que não superamos contradi-
ções originais na ideia da educação 
e na prática do “chão” da escola – 
isto é, seus pressupostos estrutu-
rais histórico-sociais. Tanto pior, 
aqui e agora, estamos justificando 
uma educação-virtual? Ou seja, co-
mo é possível - efetuação e contra-
efetuação do acontecimento – pen-
sar uma educação-virtual, sem su-
perar as contradições da educação-
real? Nesse sentido, o real é a edu-
cação-atual e o virtual é a educação
-possível. Aqui, nosso empreendi-
mento é um chamado de intimidade 
que evoca a educação-real – possí-
vel – em educação-virtual. Ora: o 
possível “promete” uma temporali-
dade/duração, e se assim for, edu-
cação-real é possibilidade de educa-
ção-virtual. 
   Nada obstante, quer dizer – assu-
mindo como “verdade” que ainda 
não superamos as contradições da 
educação-real; como é possível 
pensar uma educação-virtual? Per-
ceba um tanto mais, o “ideal possí-
vel” é uma insuficiência do real, po-
rém mais próxima do ato primeiro 
da efetuação/acontecimento – logo, 
toda contradição original da educa-
ção-real foi, sem intervalo de tem-
po, instaurada na possibilidade da 
educação-virtual. E assim dizendo, 
é provável de verificação na emer-
gência da pandemia, em que educa-

ção-virtual foi possibilidade da 
educação-real. Ora pois, há uma 
contradição original entre o mundo 
oficial e o mundo real – e, os fun-
damentos da desigualdade (oficial) 
foram também os fundamentos da 
desigualdade (virtual). O virtual 
“prometeu” – passagem à razão – 
uma possibilidade de um “novo 
real”, mas reproduz a crueza do 
“mesmo real”. E na grande estru-
tura do mundo oficial que a ideia 
de uma metafisica inaugural, para 
além da aparência material, é uma 
justificativa enganadora. 
   À parte isso, o possí-
vel; “penhora” uma pos-
sibilidade do aconteci-
mento no vir-a-ser, ins-
taura um mundo de 
possibilidades e é uma 
abertura para o 
“melhor” possível – 
pois, possibilidade é um 
exercício do estado de 
necessidade. E a ideia 
de uma educação-
virtual, mediada e apli-
cada pelas tecnologias, 
concebe juízo “falso” de 
ubiquidade/onipresença 
da potência humana, 
em agitação de atos de 
criação. Isto é, ser e 
estar da medida huma-
na, ao mesmo tempo 
em toda parte. Há, tudo 
enganador(!) quer dizer, 
o “dito” inaugural da 
educação virtual, seria 
uma democratização 
dos conhecimentos/
saberes, um alargamen-
to dos espaços episte-
mológicos/cognitivos – 
porém, não é a realida-
de experienciada da 
“equação” das grande-
zas: educação + tecno-

logia. Do “sonho” possível(?) se a 
tecnologia permite esse fluxo/
conexão de tudo que é o caso, fato 
e coisa, e se assim for, com efeito; 
ora: o currículo como uma burocra-
tização da “razão”, não deverá ser 
mais fixo, estático, imóvel (como 
uma “única” razão) – e sim, um 
currículo/aprendizagem em movi-
mento permanente, construído nas 
demandas das novas realidades. 
   Aqui, o currículo como um “tipo” 
de máquina/mundo e a aprendiza-
gem como um “tipo” de sensibilida-

Virtual e a insuficiência do real 
 

Vinícius Gomes Alves 
Graduando em Filosofia pela UFRB 

Bolsista de Iniciação Científica 

não violência e a paz. 
   Na prática, todo e qualquer pro-
jeto de “desenvolvimento”, desde 
o ponto de vista indígena tem que 
orientar-se pelo princípio da com-
patibilidade ecológica, social, cul-
tural, mediante o ideal do “Bem 
Viver” que inclui todos os princí-
pios enumerados. Um desenvolvi-
mento que atenta contra o equilí-
brio cósmico e ecológico, que esti-
mula o patriarcalismo, que não se 
orienta em função das novas gera-
ções não é sustentável e portanto 
é um retrocesso da humanidade. O 
dito “progresso” se mede pela qua-
lidade de vida, o Bem Viver, que 
inclui a alegria, a festa, a celebra-
ção, a diversidade, a espiritualida-

de e a religiosidade, mede-se pela 
bondade do todo. Não se pode 
falar que se tem uma boa vida - 
um terço da humanidade - se ou-
tras e outros vivem na miséria ou 
são explorados pelos demais. 
Uma atitude política e econômica 
que se fundamenta em princípios 
que destroem as bases para a vi-
da das futuras gerações ou que 
prioriza os bens de luxo ao invés 
dos bens de primeira necessidade 
e os valores éticos e espirituais, 
não é sustentável. 
   Urgente se torna uma crítica 
filosófica desde a interculturalida-
de que considere os pressupostos 
civilizatórios deste sistema necró-
filo e destruidor. A matriz civiliza-

tória indígena  da  filosofia  andina  
entre outras iniciativas libertadoras 
de nossa América, inspiradas no 
“Viver Bem”, podem colaborar nes-
ta desconstrução crítica dessa rea-
lidade. Necessário se torna uma 
conversão civilizatória a fim de que 
vislumbremos uma esperança. 
 
Referências 
ESTERMANN, Josef. Filosofia Andi-
na: Estudo Intercultural da Sabe-
doria Autóctone Andina. Equador: 
Editorial Abya-Yala, 1998. 
_______________. Filosofia Andi-
na: Sabedoria Indígena para um 
Mundo Novo. Bolivia: Instituto Su-
perior Ecumênico Andino de Teolo-
gia/ISEAT, 2006. 
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   O artigo propõe um diálogo entre 
a literatura espanhola e as nuances 
que recaem sobre os ombros dos 
graduandos do curso de Letras: 
Português e Espanhol da Universi-
dade Estadual de Feira de Santana 
(UEFS), que por sua vez explicita a 
necessidade de destrinchar um an-
tídoto ao que chamamos de imedi-
atismo acadêmico. Com isso, é 
possível identificar o desejo de 
compartilhar com a comunidade 
este delicado e gracioso tema. 
Aduz que importa expor os impac-
tos que são produzidos desenfrea-

Um antídoto ao imediatismo acadêmico: reflexões e 
contribuições em diálogo com a literatura espanhola 

 
Carollaine da Silva Conceição 

Graduanda em Letras: Português e espanhol/UEFS 
Claudiana Ferreira de Jesus Gonçalves 

Graduanda em Letras: Português e espanhol/UEFS 

de/sujeito, e desse modo de proce-
der, uma conflagração política-
estética. No mais, a mobilidade do 
conhecimento e o deslocamento da 
consciência é, “razão em rede” – 
isto é, uma integração/acomodação 
total, um “banquete” originário do 
povo, entre mundos e sujeitos; para 
uma genealogia da cultura. Pois 
bem, um “currículo em rede” é: di-
nâmico, móvel e existencial –  e é, 
uma “resposta” real e possível, à 
urgência da maquinaria de tudo que 
é o caso, fato e coisa. Ora, o currí-
culo/razão é uma construção histó-
rico-social e imediatamente política, 
da produção de sabe-
res e conhecimentos – 
por tanto, a educação 
da diferença é o origi-
nal manifesto das 
identidades. E se as-
sim for, a necessidade 
de um currículo/apren
-dizagem que atue na 
vida prática, está na 
exigência das novas 
tecnologias presente 
na vida comum. 
   Repara bem: o sen-
sível afetado é a edifi-
cação do significado/
sentido do mundo 
(como conhecemos), e 
de outros tantos mun-
dos (que não conhece-
mos). E aqui, manifes-
ta-se o fenômeno da 
cibercultura – isto é, o 
virtual como ins-
trumento político-cultu
-ral. O “sonho” é a 
coragem da justiça e o 
prólogo, ciber; não 
supera ou ainda não 
superou, as desigual-
dades histórico-sociais 
da insuficiência do re-
al, e como me parece, 
reproduz suas desi-

gualdades no virtual. Pois bem, se 
assim proceder, o impulso aqui é 
de pressuposto político – e é, o 
intolerável. E a cibercultura ou 
uma “guerra” da cultura, é um ins-
trumento que opera no enfreta-
mento político, uma contra-
efetuação do acontecimento, into-
lerável. Não por isso, quer dizer; a 
“razão” instrumental é uma invisi-
bilidade da “razão” – e é uma lógi-
ca da escassez: uma relação entre 
máquinas. E do “sonho" possível
(?) se o caso for, a educação virtu-
al ou a cibercultura, podem afir-
mar novas ordenações do múltiplo. 

Isto é, inaugurar diferença, da cul-
tura e do pensamento; mas, o prin-
cípio da efetuação do acontecimen-
to, está no intempestivo ato de cria-
ção do sujeito – real-virtual-real-
virtual – ao retorno do mesmo, in-
tempestivo. 
   Sujeito este, possível; intérprete 
do real e do virtual – são, “atores” 
historicizados, genealogistas dos 
valores. Isto posto, há uma subjeti-
vidade ontológica, para além da 
moral, em todo acontecimento pos-
sível. Ora: educação é um aconte-
cimento entre o intolerável e o in-
tempestivo. E o aqui agora, torna-

se uma “irrealidade” 
de emergências buro-
cráticas, que o virtual 
e a insuficiência do 
real, não irá respon-
der; e sim, somente 
sim, o real e o virtual 
como ato político pri-
mordial. O movimento 
“eterno” de tudo que 
é o caso, fato e coisa, 
cria fabulação do pos-
sível. Os juízos estão 
em deslocamento e a 
“unidade” é múltipla, 
a diferença é a identi-
dade – pois, o múlti-
plo é enunciado como 
a reconciliação da 
contradição original 
entre o oficial e o real 
possível. E talvez, de-
verá afirmar a consci-
ência de todas as cor-
poreidades. A justiça 
ou do “sonho” possí-
vel, é a coragem do 
intempestivo – e, o 
acontecimento que há
-por-vir está no pên-
dulo possível, do real 
e do virtual. 

damente na psique dos estudan-
tes, contudo temos antídotos lite-
rários que freiam esta frenética 
caminhada ao sol vivenciada no 
ambiente universitário. Portanto, 
por meio dos empenhos na disci-
plina Literatura Espanhola III hou-
ve um despertar de esforços aju-
dando a construir uma singela 
amizade. 
   Essa, por sua vez, resultou a 
partir de períodos críticos para 
ambas, onde buscaram somar for-
ças e ideias a fim de dar continui-
dade na elaboração e execução 

das proposições solicitadas na dis-
ciplina de literatura espanhola. As-
sim, abaixo encontram-se alguns 
substratos das produções literárias, 
a primeira inspirada em uma via-
gem a Salvador, e a segunda pro-
dução fora extraída de distintas 
reflexões desenvolvendo o compo-
nente imagético abaixo. Essas re-
presentam o início de uma simples 
amizade edificada a partir da con-
vivência, ainda que no âmbito vir-
tual através da disciplina Literatura 
Espanhola III com a docente Jolan-
ta Rekawek.  

                                                                                         Jean Lima 
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“Salvador desde la mirada de las 
tres Marías” 
Claudiana Gonçalves 
 
   Salvador es una ciudad playera 
llena de encantos y de una buena 
vibra fuera de la curva. Lo curioso 
de esa experiencia es volver a estos 
espacios como el Pelourinho, la Pla-
za en el Barrio Campo Grande, la 
Iglesia de Nuestro Señor de Bonfim; 
conocer lugares que siempre han 
estado ahí. Lo más curioso fue el 
hecho de haber conocido nuevos 
lugares dentro de estos entornos 
desde la mirada de una extranjera 
que llegó a la capital de Bahía hace 
3 años. 
   ¡Este recorrido no estaba en 
nuestros planes, así que se presen-
tó la invitación, no dudamos en 
aceptarlo! Disfrutar de la compañía 
de alguien especial, un ser humano 
tan bello por dentro como por fuera, 
como la hermosura de aleteo de un 
colibrí no logramos hacerlo a menu-
do. El canto proviene desde aden-
tro, refleja en el exterior y con sus 
colores fuertes y brillantes que en-
canta a todos a través de una ex-
plosión de brillo y delicadeza, así es 
Dani. De hecho, habíamos progra-
mado otro paseo antes de la pande-
mia, pero no hubo condiciones ni 
posibilidades de hacerlo. ¡Cuando 
las cosas tienen que acontecer, 
acontecen! 
   Además, como se trata de revivir 
buenos recuerdos, volver a esos 
espacios nos han permitido mirar a 
las chicas que tan solamente esta-
ban ahí para vivir, jugar, sonreír 
ante la vida, y lo mejor de todo eso 
es que disfrutaba de buenas compa-
ñías. 
   Uno de los momentos claves de 
este recorrido mágico aconteció jus-
to cuando llegamos a la cafetería 
CaféLier por el barrio de Santo An-
tonio, frente a la Bahía de todos los 
Santos. Ahí  disfrutamos de un sa-
broso cortado con crema chantillí y 
largas charlas regadas de muchas 
risas y carcajadas mientras mirába-
mos la preciosa decoración del lugar 
con objetos antiguos y la gente bo-
nita que estaba allí.  
   Un rincón sofisticado, que a pri-
mera mirada no lo parecía, lo máxi-
mo que uno podría  esperar al pasar 
por la puerta era quizás adentrar el 
lugar con unas amigas para tomar 
un cortado en una hermosa noche 
de sábado. Lo que buscamos trans-
mitir y compartir a partir del relato 
de este momento mágico es que 
necesitamos permitirnos experi-
mentar y gozar de nuevas experien-
cias que nos brinda la existencia, 
las buenas amistades. 
   ¡No siempre el espacio es el más 
notable, sino las compañías! Cuan-
do los amigos están pendientes, 
cuando te hacen sentir bien, te mi-
ran a la cara y te ven volver a son-
reír. Este paseo fue de hecho un 

brindis a la amistad y a la existen-
cia; uno de los momentos que lle-
vo desde el fondo de mi corazón. 
Es semejante a una suave canción, 
una sinfonía de pájaros cantando, 
pues fue un acto de reafirmar una 
linda historia de compañerismo 
entre dos almas de naciones dis-
tintas, unidas por el amor a la 
gente y a la vida, un hasta pronto. 
   Así que te invitamos a visitar 
algunos de los espacios donde es-
tuvimos, disfrutamos de un increí-
ble fin de semana en Salvador. 
Esperamos que hayas podido sen-
tir toda la alegría y buena vibra 
que nos permitimos vivir en esos 
días. ¡A disfrutar de la vida! 
 
“Um local que inspirou plurais 
emoções e reflexões” 
Carollaine Conceição 

  
   É sabido que todo ambiente in-
trinsecamente possui uma micro 
manifestação de poder, como des-
taca Foucault, quiçá este argu-
mento justifique uma falta de 
consciência por alguns sujeitos no 
tocante à genuína importância do 
meio, visto que ele molda compor-
tamentos, atitudes, pensamentos 
e, consequentemente, as emo-
ções. Com outros vocábulos, uma 
potencial consciência do locus cria 
o exercício da arte contemplativa, 
seu resultado é a catalisação de 
eventuais sabedorias ou conheci-
mentos empíricos.  
   Essa filosofia é clássica, princi-
palmente durante a vigência de 
Atenas na Grécia Antiga, pois os 
homens das Letras, como dissera a 
Filologia, antes de qualquer condu-
ta tinham como práxis sua 
contemplação. Com isso, 
sente-se o desejo de ratifi-
car a lógica já exposta, 
mencionando a essenciali-
dade e o impacto, no qual 
uma mirada sensível e pa-
ra além do que o materia-
lismo pode nos oferecer. 
Porquanto, destacamos o 
nascimento da genética 
que, a priori, resultou ape-
nas da observação de Gre-
gor Mendel (1866) con-
templando a multiplicação 
das ervilhas, estas fizeram 
com que viabilizasse a edi-
ficação dos mecanismos da 
transmissão hereditária. 
   Em posse de um cristali-
no raciocínio, abordar-nos-
emos, a partir do ponto de 
vista geopolítico, com alu-
sões do professor e depu-
tado brasileiro Heni Ozi 
Cukier (2021) suas con-
cepções da influência do 
meio para o ganho de ex-
periências. Dessa forma, 
por que países do Oriente 
Médio, como o nordeste da 
China e norte do Japão são 

vanguardistas na criação de alto 
valor nas coisas mais simples da 
vida, convertendo-as em sofistica-
ções? Por que os maiores provér-
bios advêm de sujeitos contidos 
nesses locais, a exemplo de Mahat-
ma Gandhi e Buda? E por fim, se-
guindo o desafio da reflexão para 
entender por qual motivo grande 
parte dos prêmios Nobel são reser-
vados para os asiáticos? “Por que o 
Brasil não tem prêmio Nobel?” - 
perguntou Ozires Silva (2018), en-
genheiro aeronáutico brasileiro em 
uma rica entrevista ao Jornal Roda 
Viva. Um possível feedback advém 
de Tom Jobim apud Gazeta Digital 
(2020) destacando que “sucesso, 
no Brasil, é a pior das ofensas pes-
soais”. 
   Por essa razão, Arthur Schope-
nhauer apud A arte de Insultar 
(1860) enuncia que “a vida oscila, 
como um pêndulo, de um lado para 
o outro, entre a dor e o tédio”. Em 
contrapartida e com tons irônicos, 
vulgarizou-se, hegemonicamente, 
na Ásia e leste da América do Norte 
o conceito de hábito convertendo-o 
em perseverança e resiliência. Curi-
osamente, um dos bestsellers mais 
vendidos (ocupando a 33ª posição) 
na Amazon (2021) e comprado pela 
nação tupiniquim é o “Poder do Há-
bito” de Charles Duhigg (2012). 
Posto que nossa especial narrativa 
focaliza um lugar como experiência, 
é válido mencionar que durante o 
ensino médio, uma professora de 
língua portuguesa e redação, Maria 
de Fátima, realizou a inscrição em 
um projeto estruturante denomina-
do Tempos de Artes Literárias 
(TAL). 

                                          Claudiana Ferreira 
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Memória, leitura, escrita, literatura: (an)versos que nos unem 
 

Danilo Cerqueira Almeida 
Mestre em Estudos Literários/UEFS 

   A literatura cria um universo ao 
qual se adentra por meio da leitura. 
Além disso, o que lemos estabelece 
com o universo exterior ao texto um 
diálogo entre nós, leitores, e o que 
está à nossa volta e ao nosso alcan-
ce, tanto em espaço quanto em 
passados, em antepassados e, hoje, 
em muitos presentes, dada a cone-
xão com tantas realidades de cultu-
ra que podem compor a nossa con-
temporaneidade. Ao compreender-
mos que, por exemplo, o ato de lei-
tura e/ou escrita pode ser compara-
do à criação de um mundo, o uni-
verso da literatura sobrevive, em 
parte que deve ser muito considera-
da, do que quem lê e escreve vê, 
sente, percebe, herda, 
lembra e, claro, faz, 
afirma. Então, sendo o 
que fazemos um ato de 
vivência, ele comunica 
e perpetua a nossa ati-
vidade simbiótica com 
o mundo, um modo de 
resistência e re-
existência na linha do 
tempo da espécie hu-
mana. 
   Quem escreve – uma 
das tantas atividades 
por meio das quais cri-
amos, produzimos ou 
servimos algo no mun-
do – é, antes e ainda, 
um leitor de inúmeras 
e heterogêneas leitu-
ras. Aberto ao ambien-
te com o qual dialoga 
com o que está ao seu 
alcance por uma miría-
de de recursos, adéqua
-o às necessidades ínti-
mas da própria expres-
são, e efetua, de modo 
único por meio de ges-
tos, texto, imagem, 
áudio, vídeo etc. 
(linguagens), uma no-
va construção humana. 
Esta, pela existência 
num corpo comunicati-
vo histórico e social, é 
integrada ao que ou a quem antes 
lhe serviu para criá-la, compondo, 
em cada novo momento, uma con-
temporaneidade cada vez mais co-
letiva, a afirmativa de novas perso-
nalidades de ciência(s) e humanida-
de(s), ainda que não a percebamos 
de imediato. Além disso, aos olhos 
de cada nova leitura de pessoas, de 
objetos ou de ações, essa experiên-
cia disponível na realidade humana 
e sociocultural é reinserida, em 
muito pela memória, singularmente 
para mais criações, das quais a lite-
ratura, destaco aqui por gosto, ob-
servação, trabalho e reflexão crítica, 
é uma delas. Afinal, como afirma 

João Alexandre Barbosa (1994), 
“[...] a literatura nunca é apenas 
literatura; o que lemos como lite-
ratura é sempre mais – é História, 
Psicologia, Sociologia.” 
   Qual poderia ser o papel da me-
mória nesse processo de tantas re-
voltas, desse poder de lembrança 
que, queiramos ou não, ajuda a 
orientar a vida? Fazer retornar à 
mente fatos e conhecimentos aju-
dam a re-erguer estes dois univer-
sos de atuação: o da experiência e 
o da criação (por meio da ação/
serviço para). A colaboração da 
memória nos dois processos de 
reconstrução aponta para um didá-
tico exercício sobre supostas ideias 

contrárias que separariam essas 
duas fontes de contemplação e 
representação de quem vê, sente, 
cria, produz, serve e afirma, ideias 
que no dia a dia nos servem “como 
o ar que respiramos” e que, vincu-
ladas, tendem à dissociação quan-
do racionalizamos sobre elas. 
   Para o filósofo francês Henry 
Bergson (1999), em “Da seleção 
das imagens para a representa-
ção”, capítulo do livro Matéria e 
Memória, o corpo interliga dinami-
camente as relações entre o ser 
humano e o universo. Assim, so-
fremos as inevitáveis manifesta-
ções da – e de nossa – natureza e 

transpomos a visão a respeito delas 
na proporção das necessidades 
temporais do que se vive e reside 
em cada período e espaço da histó-
ria, a que contamos, da qual conta-
mos e de onde contamos. Nesse 
sentido, a construção de um texto 
ou história de vida é tão afirmação 
no tempo quanto a representação 
humana para algum fenômeno me-
teorológico, ou mesmo para um pe-
ríodo, que se mostra fora de seu 
alcance de modificação. 
   Ler e escrever, como formas de 
agir em realidades, são algumas 
das maneiras de re-erguimento do 
mundo. Mas há também o mundo 
que se impõe aos nossos sentidos e 

do qual a mesma lite-
ratura, como ação hu-
mana, necessita retirar 
o que lhe é apreciável 
para especificá-lo e 
atualizá-lo como aspec-
to de uma nova reali-
dade. A memória re-
presenta um aspecto 
importante nesse pro-
jeto de re-existência, 
atuando num momento 
aparentemente parado-
xal, pois não é possível 
desvincular-se do pas-
sado para projetar o 
futuro. No entanto, a 
afirmação de um futuro 
implica o processo de 
virtual troca de nossa 
posição, do então pre-
sente para a condição 
de passado em nossa 
situação de vida social, 
intelectual, afetiva, cul-
tural, ambos marcados 
no tempo e no espaço 
por conhecimentos 
que, raramente, são 
explicitados coletiva-
mente em sintonia com 
o alcance de nossa in-
dividualidade: ascende 
do individual para o 
grupal e o coletivo. 

   A capacidade da me-
mória é uma das potencialidades 
representativas do universo no ser 
humano, alheia à nossa vontade 
devido à criatividade, em parte in-
controlável, que o cérebro pode 
conceber a partir dela. Nesse senti-
do, o processo criativo de literatura, 
atraindo para si elementos que jul-
ga inerentes a expressões de pro-
dução, imagens, estilo etc., pode 
incluir uma espécie de confissão, 
como se fosse a maneira de aliar-
mos memória e história para poder 
nos aliviar da capacidade de lidar 
com a recordação, como nos apre-
senta Mircea Eliade (1999) no livro 
O mito do eterno retorno. Busca-se, 

                                                                                    Jean Lima 
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nesse ponto da obra de Eliade, 
identificar as relações e representa-
ções da natureza em rituais de po-
vos arcaicos. É proposto que o ser 
humano da época estudada procu-
ra, por meio da forma como repre-
senta o elo entre fenômenos físicos 
e biológicos, retornar ao estado de 
integração com a natureza. Assim, 
o ser que vive incorporaria o que 
intui a respeito dela: apenas a exis-
tência, subvalorizando a adequação 
com a racionalidade. Embora os ri-
tuais – aponto aqui a criação literá-
ria como um deles – manifestem 
certa distância entre o ser humano 
e a história, o objetivo desse mes-
mo intervalo é torná-lo, ao mesmo 
tempo, criante enquanto criatura, 
ou seja, afirmar-se em um novo 
tempo enquanto nova cria e ação 
(criação): depois de um ritual, co-
mumente se está preparado para 
um dado evento ou momento futu-
ro, definido ou não, mesmo ligado a 
um passado que dialoga intrinseca-
mente com ele. 
   No livro O mito do eterno retorno, 
registra-se que, para acontecer, 
esse período de reorganização tem-
poral e espiritual deve incluir uma 
relação de continuidade. De forma 
semelhante, podemos compreender 
que quem escreve uma obra literá-
ria pode despontar numa dada épo-
ca e, inevitavelmente, tornar identi-
ficáveis escritores e obras anterio-
res, apontando, assim, para uma 
espécie de “mitologia da criação”. 
Tal proposta de interpretação, exce-
to a inferência de similaridade, é 
encontrada na leitura de “Tradição e 
talento individual”, texto do poeta e 

crítico literário norte-americano T. 
S. Eliot (1989), e identifica que 
uma atividade escritora aponta 
precursores e percussoras na me-
dida em que sua produção integra, 
de maneira destacada, os conheci-
mentos e saberes que pertencem 
à(s) cultura(s) com a(s) qual(is) 
ela pode ser identificada. 
   Desse modo, o processo criativo 
literário – que se serve de nossa
(s) realidade(s), em parte signifi-
cante e significativo, como obra-
prima – propicia a quem escreve 
sensação análoga à sentida ao 
“libertar-se do mundo”, represen-
tando assim novos processos, pro-
duções e representações de obje-
tos, relações e sentidos. Isso, por-
tanto, significa que o ser humano, 
lendo, escrevendo ou exercendo 
outra práxis, por exemplo, tende a 
afastar de sua responsabilidade o 
caráter impositivo e reprodutivo 
da tradição, da “reprodutibilidade 
técnica” (ELIOT, 1989): represen-
tando o universo tanto de forma 
mais direta, como no exemplo dos 
povos arcaicos, e reapresentando 
um universo de tradição que, es-
tando paralelo em meio ao exercí-
cio afirmativo de oposição-
situação, dialoga com ele, como é 
a literatura, escrita e leitura de 
mundo, de pensamentos e de 
ações nas realidades, ao alcance 
individual e coletivo. Oportuno, 
nesse sentido, é o diálogo com o 
propósito de leitura e escrita em 
Paulo Freire (2011, p. 19): “[...] 
uma compreensão crítica do ato 
de ler [e de escrever], que não se 
esgota na decodificação pura da 

palavra escrita 
ou da lingua-
gem escrita, 
mas que se an-
tecipa e se 
alonga na inteli-
gência do mun-
do.” 
   Paulo Freire 
(2011, p. 29-
30) ainda nos 
sentencia que 
“de alguma ma-
neira, porém, 
podemos ir 
mais longe e 
dizer que a lei-
tura da palavra 
não é apenas 
precedida pela 
leitura do mun-
do, mas por 
uma certa for-
ma de „escrevê-
lo‟ ou de 
„reescrevê-lo‟, 
quer dizer, de 
transformá-lo 
através de nos-
sa prática cons-
ciente.” Desse 
modo,  o desejo  
 

em referenciar/reverenciar estimula 
o jogo de próprias relações que te-
mos com o que está ao nosso al-
cance. A memória, sendo nossa ca-
pacidade e construção, atua sobre-
maneira para que percebamos e 
incorporemos as manifestações de 
naturezas humanas e inumanas ao 
exercício de vivência, da sobrevi-
vência e da criação, entendidas aqui 
como formas de escrevivência, pa-
lavra da escritora Conceição Evaris-
to (2020). Por meio delas, ao fim, 
ressignifica-se esta mesma memó-
ria, recriando-a. Situação colocada 
no correr dos nossos dias, a apa-
rente renúncia à tradição racionali-
zante e reprodutivista, mesmo sen-
do uma ação inevitável – na medida 
em que é consequência do diálogo 
do homem com o que o circunda –, 
esbarra no que a ele também é ine-
vitável e inalienável: “penso, logo 
existo” (Descartes). Esta caracterís-
tica do ser humano também nos 
incita a agregar e considerar o que 
e quem está ao nosso alcance... e 
certamente ainda nos acompanhará 
por muitos tempos. 
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   Somos quatro. Não! Éramos qua-
tro. Somos. Ah! Já não faz diferença 
quem somos ou fomos, mas o que 
seremos daqui pra frente. 
   - O que você está falando? Por 
acaso enlouqueceu? (disse ele) 
   - Não! Acalme-se, respire e me 
ouça. - Disse eu, porque não tinha 
sentido aquilo. Imagine! Eu, senta-
do diante de um alguém, igual a 
todos os outros, sendo instigado a 
contar o pior momento da minha 
vida. Momento de extrema loucura. 
   - Loucura? Sim! Somos meio dife-
rentes, porém somos uma só pes-
soa. Mas enfim, não se preocupe 
com nome ou qualquer outro tipo 
de identificação, aos olhos destes 
somos todos iguais e eu era só mais 
um. 
   - Ei! Parou no tempo? indagou-
me ele, rompendo o silêncio quase 
palpável. 
   - Claro que não! Só não sei por 
onde começar.  
   E não sabia mesmo. É tão doloro-
so falar sobre isso, principalmente 
quando passamos uma vida sendo 
incitados a tudo, menos isso.  
   - Ora! Comece pelo começo. 
   - Bem redundante você. Brinquei, 
na inútil tentativa de fugir da escu-
ridão mental do momento. Contudo, 
tinha que fazê-lo, ao menos dar mi-
nha versão dos fatos.   
   - Sua ou nossa? Ahhh! Tanto faz, 
o que queria era segundos de am-
nésia. Então, fugi novamente: 

Relato 
 

Robson Andrade 
Conceição da Feira-BA 

O homem se sentará à mesa contos e crônicas 

   - Vai um cafezi-
nho? 
   - Não. Disse ele sé
-rio, firme e sem bal-
buciar. Peguei uma 
xícara branca, com 
desenho de uma ro-
sa, o que não impor-
ta, mas enquanto 
despejava o café ob-
servei o meu reflexo 
naquele mar negro. 
Olhei fixamente até 
compor aquelas on-
das ritmadas em mi-
nha mente. Logo, um 
fato curioso se de-
senrolou. Percebi o 
reflexo de um al-
guém. E não era co-
mo se meu rosto re-
fletisse aquela água 
barrenta. Era só ela. 
Aquela indecifrável 
escuridão refletindo 
em mim, aquele 
grande mar negro 

nitidificando o meu, 
até então, banal reflexo. De repen-
te meu coração começou a palpi-
tar, palpitava forte, como um ver-
so decassílabo, de um poema reci-
tado a cinco respirações, sem per-
der o ritmo. 
   Naquele mesmo instante, a agi-
tação foi interrompida pela preci-
são de uma gota doce, incolor e 
extasiante. A cada queda em ar 
livre fazia o mar tremer, borrando 
a minha não mais 
nítida imagem, o 
que não importava, 
pois era como na-
quele misterioso 
espelho, quebrado 
em quatro partes. 
Partes de um eu. 
Melhor! Quatro 
“eus” diferentes, 
mas iguais em si. 
Perplexo e imerso 
no misterioso espe-
lho, olhei-o aten-
tamente, buscando 
entender o que 
acontecia. Porém, 
cada vez mais meu 
olhar e mente eram 
sugados pelas re-
petidas ondas. 
   Já não sabia 
quem eu era, nem 
onde estava. Fui 
rapidamente tele-
transportado, outra 
vez para frente do 

mesmo espelho quebrado, quando 
então, vi atrás de cada pedaço um 
eu. Atrás de cada eu mais quatro e 
assim sucessivamente, até se for-
mar uma imensidão... 
   Saí do transe e cai em mim. Não 
devia estar ali. Eu era o café e ele a 
xícara. O que ele queria saber? O 
que eu fiz? E o que ele iria fazer 
com meu relato? De fato, não sei o 
que ele queria ou iria fazer, mas sei 
o que fiz, nasci. Nasci em tons de 
café. 
   Apavorei-me, corri, corri... não 
como quem quisesse fugir, só que-
ria sair dali, não era meu lugar. Ou-
vi sirenes, então me escondi, mas 
por quê? O que fiz? Desabei, soltei 
sozinho tudo o que por anos segu-
rei. 
   - Eu? - Não! Nós. Eu e meus ines-
timáveis ecos. Minha polifonia. 
   Horas depois despertei, não que 
estivesse dormindo. Levantei, não 
que estivesse prostrado; pelo me-
nos, não mais. Juntei todas as mi-
nhas forças e voltei para o local de 
onde fugi. Abri o portão, em segui-
da a porta, e sonhei. Não sonhei um 
sonho, mas a realidade. 
   Estava tudo vazio, ele já tinha 
ido, porém a xícara estava lá, no 
mesmo lugar, contendo o café. Me 
aproximei, apertei o quase intocável 
botão e deixei-o ligado, despejando 
tudo, sem me importar com as con-
sequências. Aproveitei o momento, 
resolvi viver, sobreviver e então 
transbordar. 

                                                                Jean Lima 

                                                                    Jean Lima 
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Carta para as Yabás 
 

Hevelyn Sabrina Silva Santos 
Graduada em Filosofia/PUC-Campinas 
Mestranda em Educação/PPGE-UEFS  

Queridas Yabás, 
 
   Gostaria de demonstrar a minha 
admiração a todas vocês! Gostaria 
de começar pela matriarca, minha 
avó Adelina, cujo nome 
significa “serpente nobre”. 
Mulher negra nordestina, 
doce e firme nas suas deci-
sões, abraçava a favela 
como se fosse a mãe do orí 
de todos que ali moravam, 
recebendo em troca o ape-
lido carinhoso de Mãe Dila. 
Sua história, minha avó é 
inspiração para os meus 
escritos! Apesar da dor que 
o seu caminho foi marca-
do, de todas as palavras 
que não foram ditas e dos 
segredos que a senhora 
levou para o orum, eu ro-
go, que as devolva para 
mim, ilumine meu orí para 
poder escrever e expor to-
da a solidão que somente 
você sentia, mas que 
amaldiçoa toda nossa fa-
mília. 
   As minhas tias, frutos 
dessa nobre serpente, eu 
gostaria de berrar para o 
mundo toda indignação 
pelo sofrimento que ho-
mens, agiotas no amor, 
lhes fizeram implorar por 
mísero caco de atenção e 
de respeito. As minhas pri-
mas que assim como eu, 
são sementes jogadas nes-
sa terra, procurando sair 
desse círculo vicioso, dessa 

 

No livro Sobre o 
poder pessoal, Carl poemas 

ninguém nem nós 
 
quando seu brilho não se expande 
pela cidade 
e você se perde no escuro 
o caos perde toda a verdade 
só resta o medo e o inseguro 
 
quando suas mãos não seguram o 
lápis 
seu cérebro não absorve o assunto 
seu peito se torna sua lápide 
de tantos assuntos ocultos 
 
e ninguém vê 
 
quando sua boca seca 
sua pele sua 
seu eu te cerca 
seu nós te nua 
 
quando você não se lembra de mo-
tivos suficientes 
pra não desistir, pra tentar 

e só você é quem sabe, pois sente 
não há quem possa tomar teu lu-
gar 
(nem curar tua dor) 
 
e ninguém vê 
 
quando seus neurônios pedem ar-
rego 
suas veias pedem pausa 
seu coração pede sossego 
o seu fundo pede alma 
 
quando o fundo do poço te suga 
quando o poço do fundo te hidrata 
quando a lama te suja 
e o mundo te esmaga 
é quando ninguém vê 
ou finge não ver 
 
respira fundo 
no fundo, isso é só uma fase 
o que ninguém vê 
é o que ninguém sabe 

e ninguém vê 
nem nós 
 

incandescente 
 
quando falta 
luz 
acendemos as velas 
apressadas preces 
todos na janela 
 
esperando 
ainda não, diz o vizinho 
sua neta grita da cobertura 
não é hora para brincadeiras, queri-
da 
 
mas não era isso mesmo 
a luz? 
brincar em meio 
ao caos? 
 

gabe araújo 
Feira de Santana-BA 

maldita maldição da solidão, eu 
lanço a minha admiração e rogo: 
falem! Dancem! Ginguem a vida! 
   Por fim, a minha última yabá.... 
Minha mãe. Mulher que sente sede 

de justiça, que implora para o todo 
divino: chega! Basta! Até quando? 
Até quando vamos sentir fome de 
amor? Essa fome que faz doer o 
estômago, que nos faz sonhar com 

aquelas cenas de novela 
das nove onde a família se 
senta envolta da mesa far-
ta de comida, ri das piadas 
bobas e conversa sobre 
como foi o dia. Fome que 
nos martiriza em questio-
nar se realmente somos 
dignas de ter esse tipo de 
cena em nossas vidas e se 
não somos, por quê? Por 
que não somos dignas? Foi 
o dízimo a menos que da-
mos na missa passada? Foi 
a oferenda malfeita para o 
orixá? Ou foi porque não 
fui ao culto no ultimo do-
mingo? 
   Não sabemos... realmen-
te, não sabemos! Por isso, 
para todas essas yabás eu 
lanço a minha admiração, 
porque a esperança nasce 
dos lugares nos quais não 
conseguimos alcançar. Ela 
fica ali, escondida esperan-
do você dar conta de que 
até mesmo em meio a tan-
to sofrimento, o desejo de 
mudança é uma fagulha 
dela. 
   Assim, termino a minha 
carta... 
   Com todo carinho, 
   Timtim. 
                                                                 Jaider Esbell 
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Desaguar 
 
Me preparo para me despedir,  
Mas já não sei como ir.  
Não sei partir sem olhar pra trás  
Quando atrás está você.  
 
Mar em que mergulhei de cabeça  
Sem medir se ia dar pé, 
Ou saber se era segura sua ma-
ré. 
 
Quis matar toda a sede de ti, 
Beber nas águas do amar,  
Matar a sede no mar,  
E me perdi em ondas que não 
previ. 
 
Fiquei aqui, 
Ilhada  
Entre o ficar e o ir. 
 
Entre buscar minhas próprias 
águas  
Ou aprender a te desbravar,  
Sem esquecer de respirar 
Pra nunca mais me afogar em 
você.  
 

Devir  
 
Passo a passo  
Reaprende a caminhar. 
Refaz o laço,  
Desfaz os nós. 
 
Ainda há muitos receios,  
Em dar passos incertos,  
Mas continuar a caminhada 
É o que faz a nova estrada. 

Brasais 
 
Um país agoniza 
no tremor das chamas 
das dores lancinantes 
de suas fraturas abertas. 
 
Com as viseiras bestiais 
rebanhos são tangidos  
em seu estado de torpor 
ao suplício dos matadouros. 
 
As armaduras obscenas  
das forças obscuras 
açoitam fardos obtusos 
obstruindo a decência. 
 

Profundezas 
 
Vaguei! na busca de me encon-
trar 
Procurei, o que não tinha cora-
gem de achar. 
Se pudesse voltaria atrás e te 
veria 
E quem sabe a Deus, por te ora-
ria. 
 
Mas, foste e não volta mais 
Me abandonastes, sem olhar para 
trás. 
Sabe Deus o quanto vaguei ten-
tando te encontrar 
Ou como meus braços ansiavam 
em te abraçar. 
 
Meus olhos, me enganaram ao te 
ver 
E meus sentidos ao tentar enten-
der. 
Fostes e nem teu nome cravado 
na cama deixastes 
Nem mesmo o lenço perfumado 
largastes. 
 
Ah! Amor que me faz sofrer 
E nem se importa de explicar o 
porquê. 
Viver, viver? já não vivo 
Mas em Amar eu insisto. 
 

Robson Andrade 
Feira de Santana-BA 
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No turbilhão da desfaçatez 
a tirania do cinismo 
escarra sua danação 
no braseiro da crueldade. 
 
O furor da voragem  
das pestes virulentas 
estronda os precipícios 
no vendaval de infortúnios. 

 
Incompletude 

 
Uns arrepios me aturdem 
me arremessam entre os flancos 
da franja turva do silêncio. 
 
Pelos rasgos de minhas sagas 
singram feixes de ventanias 
que me assombram e açoitam. 
 
Nas tramas do jogo movente 
do trançado das precariedades 
rabisco meus rascunhos borrados. 
 
A impermanência me perfaz 
cruza os compassos ínfimos 
de minhas camadas movediças. 
 
Sou todo assim quasemente 
atravessado por dobras e fissuras 
arco pleno de incompletudes. 
 

Miguel Almir 
Salvador-BA 

Estou um pouco cansada  
De ter que recomeçar  
E não sair do lugar, 
E não me encontrar.  
 
Não sei o que me espera  
E tenho fé na caminhada,  
Mas sinto falta de pertencer.  
Às vezes cansa a estrada.  
 
Tem dias em que desejo chegar  
Aonde quer que possa 
Me sentir, enfim, num lar. 
 

Rayssa Aragão  
Feira de Santana-BA 
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Mulher 
 
Mulher nem sempre é: 
Pelo,  
Apelo, 
Poros abertos 
Cheios de desejos, 
Boca pintada  
De batom vermelho. 
Mulher é terra firme, 
É corda bamba! 
Sente ciúme, 
Uiva em noites de lua cheia, 
Vira sereia,   
Estrela, 
Tece sua própria História: 
Mulher empoderada,  
Novelo de lã, 
Emaranhada. 
Arranha, 
Vira aranha,  
Sobe nas paredes, 
Mergulha na banheira 
De flores  
E espumas,  
Rola, 
E por hora, 
Ora! Vira peixe!  
Desabrocha em vários tons 
De rosa, violeta, açafrão! 
Exuberante como uma esmeralda. 
É luxo,  
É festa, 
É passeio. 
Reverbera, 
Rebola com seus adereços 
E ama, 
Mas tem suas reservas.  
 

Uilma de Andrade 
Feira de Santana-BA 

Minha felicidade 
 
Minha felicidade é viajante 
Em rodovia não construída, 
Mas é bastante atribuída 
Ao mero sentimento do avante. 
 
É caminhada quase sem fim 
Para destino que não se sabe 
Onde começou ou onde se acabe. 
Minha felicidade é assim! 
 
Caminha sem saber parar, 
Desenfreada felicidade! 
Busca o nada, de verdade, 
Nem sabe onde quer chegar. 
 
É passeio ao desconhecido, 
E apreciar o caos da paisagem. 
Minha felicidade selvagem 
Corre como animal ferido! 
 
Minha felicidade é passarinho 
Que, de tanto voar, perdeu-se 
E, isolado de todos, prendeu-se! 
Foi refugiar-se na solidão do ni-
nho. 
 
 

 

A Esperança 
 
A Esperança não murcha, ela não 
cansa, 
Também como ela não sucumbe a 
Crença, 
Vão-se sonhos nas asas da Des-
crença, 
Voltam sonhos nas asas da Espe-
rança. 
 
Muita gente infeliz assim não 
pensa; 
No entanto o mundo é uma ilusão 
completa, 
E não é a Esperança por sentença 
Este laço que ao mundo nos ma-
nieta? 
 
Mocidade, portanto, ergue o teu 
grito, 
Sirva-te a Crença do fanal bendi-
to, 
Salve-te a glória no futuro -- 
avança! 
 
E eu, que vivo atrelado ao desa-
lento, 
Também espero o fim do meu 
tormento, 
Na voz da Morte a me bradar; 
descansa! 

 
Augusto dos Anjos 

Triste é essa felicidade! 
Caminha sem saber para onde, 
Seu destino sempre se esconde 
E seu estar é realidade! 

 
Poema do sofrer 

 
Então virou moda sofrer! 
Sofro de amor, paixão... 
Sofro de tudo a negação, 
Sofro da dádiva de viver! 
 
Viver é experimentar dores! 
A insuportável dor do ser, 
Ser o que se é, até morrer! 
Amargurando dissabores. 
 
Neste poema do sofrer, 
A palavra vive desnorteada, 
Ao sofrimento entrelaçada. 
 
A dor do existir, do viver! 
O coração não bate, grita, 
Preso neste peito, palpita! 
 

 

Éverton Silva 
Jeremoabo-BA 

                                                                                                         Jean Lima 


