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[...] O neoliberalismo tornou-se 

tão penetrante que raramente o 
reconhecemos sequer como ide-
ologia. [...] essa filosofia surgiu 

como a tentativa consciente de 
remodelar a vida humana e mu-
dar o locus do poder.  

 
O neoliberalismo vê a 
competição como carac-

terística definidora das 
relações humanas. Ela 
redefine os cidadãos co-

mo consumidores, ao 
comprar e vender [...] 
recompensa o mérito e 

pune a ineficiência. 
 
 [...] Tentativas de limi-

tar a competição são tra-
tadas como hostis à li-
berdade. A ideologia afir-

ma que impostos e regu-
lação deveriam ser redu-

zidos; serviços públicos, 
privatizados. A organiza-
ção do trabalho e a ne-

gociação coletiva pelos 
sindicatos são retratadas 
como distorções do mer-

cado, que impedem a formação 
de uma hierarquia natural entre 
vencedores e perdedores. A de-

sigualdade é requalificada como 
virtuosa. 
 

[...] O mercado asseguraria que 
todo mundo recebe o que mere-
ce.  

 
[...] Os ricos se convencem de 
que adquiriram sua riqueza por 

mérito, ignorando as vantagens. 
[...] Os pobres começam a se 
culpar por seus fracassos.  

 

[...] se você não tem trabalho é 
porque não é empreendedor. Es-
queça os custos impossíveis. [...] 

Num mundo governado pela 
competição, aqueles que ficam 
para trás passam a ser definidos 

e a se auto-definir como fracas-
sados.  

 
[...] Não surpreende que o Reino 
Unido, onde a ideologia neoliberal 
vem sendo aplicada com maior 

rigor, seja a capital da solidão na 
Europa.  
 

 [...] A liberdade que o neolibera-
lismo oferece, que soa tão fasci-
nante quando expressa em ter-

mos gerais, acaba por significar a 
liberdade para a elite, não para 
os peixes pequenos. 

 
[...] Liberdade em relação aos  

 

sindicatos e à negociação coleti-
va significa a liberdade para re-
primir salários. Liberdade em 

relação regulamentação significa 
liberdade de envenenar rios, co-
locar em risco os trabalhadores, 

cobrar taxas iníquas de juros e 
criar instrumentos financeiros 

exóticos. Ficar livre de im-

postos significa ficar livre da 
distribuição de riqueza que 
tira as pessoas da pobreza.  

 
[...] A privatização ou mer-
cantilização de serviços pú-

blicos tais como energia, á-
gua, ferrovias, saúde, edu-
cação, estradas e prisões 

habilitou as grandes empre-
sas a colocar uma cabina de 
pedágio diante de bens es-

senciais e cobrar rendas, se-
ja dos cidadãos ou do gover-
no, para seu próprio benefí-

cio. Renda é um eufemismo 
para o dinheiro ganho sem 
esforço.  

 
[...] A financeirização... À 
medida em que os pobres 

tornam-se mais pobres e os ri-
cos mais ricos, o rico adquire 
controle crescente sobre outro 

bem crucial: dinheiro. Pagamen-
tos de juros são, de modos de-
vastador, transferência de di-
nheiro do pobre para o rico. 

 

 
Trechos extraídos do  

texto homônimo no site:  
http://outraspalavras.net/posts  

George Monbiot 

 
 

Para compreender o neoliberalismo além dos clichês 

Raimundo Carvalho 

http://outraspalavras.net/posts/para-compreender-o-neoliberalismo-alem-dos-cliches/
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expediente 

Em sua 35ª edição, o Fuxico 
se apresenta com sua policromia 
e diversidade, com abordagens 

acerca da existência humana. 
No texto “Selfiebook” o autor 

expõe como o facebook é um es-
paço plural e democrático, e ao 

mesmo tempo de controle.  Faz 
uma crítica de como o mundo 
virtual tem dominado milhões de 

pessoas no dia a dia e como, 
dessa forma, a humanidade ca-
minha obedecendo a imperiosos 

desejos do egocentrismo. 
Em um “Por um porvir não di-

cotômico”, o autor relata como a 
chantagem é um mecanismo de 

funcionamento do poder nas so-
ciedades neoliberais. Como a 
chantagem vem sendo orques-

trada e publicizada, de diferentes 
modos, no projeto de polarização 
político-partidária que está em 

curso no Brasil. 
A autora do texto “Sobre o es-

tupro e a violência simbólica” es-

creve inspirada em leituras e es-
critas da filósofa Márcia Tiburi. 
Pincelando um pouco sobre a cul-

tura do estupro e o fascismo, ins-
tiga o leitor a desenrolar novas 
conversas e pensares de acordo 
com seu escrito. 

No relato “A escola e o conheci-
mento como desejo”, Marcos An-

tonio Recchia aborda a necessida-

de de se desenvolver uma prática 
educativa desprendida de moldes 
formais, obrigatórios, que fazem 
da aula um evento chato, sem 

prazer. Ele defende a valorização 
das diferenças e o reconhecimento 
de talentos naturais para a supe-

ração do desacordo entre institui-
ções educativas e as novas gera-
ções. 

Crônicas, imagens e poemas 
emprestam ao Fuxico um espetá-
culo com vozes, cores e movimen-
tos que aguçam o sabor das vi-

vências, despertando sentidos, 
embalando-nos em ritmos encan-
tadores. 
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 informes 
Bando Anunciador 

 

Aconteceu no dia 10 de Julho, a 10ª edição do 

Bando Anunciador. O evento é promovido pela 

Universidade Estadual de Feira de Santana 

(UEFS) através do Centro Universitário de Cultu-

ra e Arte (CUCA) e se propõe a anunciar a Festa 

de Santa’ Ana, em Feira de Santana.  

A manifestação teve início às 7 horas, em 

frente ao CUCA, circulou por algumas ruas do 

centro de Feira e finalizou na área externa da 

Catedral, com acesso ao tradicional Coreto.  

O tradicional evento reuniu diversos grupos 

folclóricos, pessoas fantasiadas das diversas for-

mas ao som de marchinhas de carnavais, samba 

etc. que embalaram os foliões durante a cami-

nhada. 

 
sugestão de filmes 

Benny e Joon - Corações em conflito - Dir. Jeremias 
Chechik. 

O Perfume da Memória - Dir. Osvaldo Montenegro. 
O Amor é Contagioso - Dir. Tom Shadyac. 

O Céu nos Protege  - Dir.  Bernardo Bertolucci. 

As Sufragistas - Dir. Sarah Gavron. 

 
sugestão de livros 

Judas - Amós Oz. 
Perto do Coração Selvagem - Clarice Lispector. 

Memórias de uma moça bem-comportada - Simone 
de Beauvoir. 

Terra Sonâmbula - Mia Couto. 

Sagarana - Guimarães Rosa. 

- Recebemos artigos, poemas e imagens com temáticas diversas que sejam relevantes para a humanidade. 

- Texto de até três páginas; espaço simples; fonte Times New Roman 12; parágrafo com recuo; colocar  

   dados do autor após o título. 

- Enviar o material para: fuxicojornal@gmail.com 

Orientações para envio de textos etc. 

  Raimundo Carvalho 

 

 

9ª Feira do Livro – Festival literário e cultu-
ral de Feira de Santana 

 

 A 9ª Feira do livro ocorrerá entre os dias 20 a 
25 de setembro de 2016. O evento ocorre anual-

mente e conta com apresentações artísticas e 
culturais, como exibição de filmes, contação de 

histórias e apresentações musicais, dando espa-
ço ao público para apreciar manifestações profí-
cuas que contribuem na formação humana de 

modo crítico e sensível.  
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Selfiebook 
 

Fernando Caramuru 
Professor em Belo Horizonte - MG 

 artigos 

Hoje em dia, sem o 
mundo virtual, não se 

trabalha, não se di-
verte e praticamente 
nem se vive. Virtual, 

que antigamente se 
imaginava existente 
apenas em possibili-

dade de existir e co-
mo faculdade, passou 
a ser real, constante e 

imperioso. Nesse 
mundo, o Facebook é 
majestático e majes-

toso, domina e encan-
ta os momentos do 
dia a dia de milhões a 

bilhões de pessoas, 
mormente do ociden-
te terrestre. Inventa-

do por jovens univer-
s i t á r i o s  n o r t e -

americanos em 2004, 
dominou a Terra, não 
sem antes despertar 

a neofobia dos mais velhos, dos 
só abertos no máximo às refor-
mas, e dos poucos afeitos às no-

vidades revolucionárias. Os ma-
chões brasileiros, os partidários 
do criacionismo, os totalitaristas, 

os homofóbicos, espécimes que 
ainda emperram a capacidade 
evolutiva de plasticidade do gê-

nero humano e também resistem 
às conquistas do universo ciber-
nético. 

No mais, a humanidade cami-
nha, obedecendo a imperiosos 
desejos, do egocentrismo e ego-

ísmo à reversibilidade e ao altru-
ísmo, para adquirir o bem-estar, 
a felicidade, sobreviver e se de-

senvolver. Do meu para o seu. 
Da minha família para a sua. Dos 
meus parentes para os seus. Dos 

meus amigos e colegas para os 
seus. Da minha cidade e meu pa-
ís, para a sua cidade e seu país. 

Urbi et orbi.  Do meu Deus para 
o seu. Ou, no caso dos monoteís-
tas, do meu Deus, que é único, 

para nenhum outro acreditado 
por eles, o que os faz ateus, 
pois que não creem em um ou 

mais deuses diferentes.     
O Facebook é um espaço, por 

excelência, plural, diverso, de 

controle mútuo e, portanto, de-
mocrático. Democrático a ponto 
de permitir conviverem erudi-

tos, sábios, remediados, opinan-
tes qualificados e desqualifica-
dos. Site onde existem, segun-

do Humberto Eco, mais de um 
bilhão de imbecis. “Quantos 
destes não são, também, letra-

dos, doutores, advogados e fa-
mosos escritores?”, poderia per-
guntar alguém versado na teori-

a da complexidade. 
O Selfie, filho legítimo do Fa-

cebook, apareceu nas redes so-

ciais para caracterizar os usuá-
rios que esticam o braço com 
um celular virado para si mes-

mos e espalham na rede as fo-
tos produzidas. 

O Selfiebook é o espaço virtu- 

al onde o facebooker, de eu solto 

no pasto das necessidades impe-

riosas de autoafirmação de qual-
quer natureza, busca promoção à 
cata, aguda e crônica, do capim 

que alimenta seu ego. O selfiebo-
oker padrão rasga o verbo, a i-
magem e os gestos para se evi-

denciar, não importa o como 
nem o porquê. E isso ocorre com 
os de todos os naipes de gênero, 

formação intelectual, postura po-
lítica, facções ideológicas, religio-
sas e clubísticas. Versado em 

marketing pessoal, ele, muitas 
vezes, sofre da síndrome de pre-
tender, a todo custo, ser ou se 

achar a própria rede. Outras tan-
tas vezes, sem escrúpulos, o sel-
fiebooker posa mal. E pisa pior 

na própria integridade, afinal a 
palavra ‘escrúpulo’ vem do latim, 
significando pedrinhas, no senti-

do de saber onde e como pisar 
no modo de se comportar para 
não ferir a consciência moral. O 

grande perigo para ele é adquirir  

Waldez Duarte  
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desmoralizam. Entretanto, quan-
do constata colegas do Face com 

mais curtidas e amigos do que 
ele, inveja-os doentiamente e 
parte para superá-los. Atrapalha-

se, às vezes, na autoria das cita-
ções e abusa das divulgações 
sentimentalistas, ufanistas ou de 

ilações xenofóbicas contra os que 
ousam contrariar suas maneiras 
de sentir, pensar e agir.  

Enfastiado das disposições e-
gólatras e patológicas do Selfie-
book e, ao mesmo tempo, entu-

siasmado com sua potencialidade 
benfazeja e de comunicação li-
bertadora, faço meu o verso da 

poetisa mineira Adélia Prado: 
“Não quero queijo, nem faca. 
Quero a fome.” E acrescento: 

quero a fome satisfeita de convi-
ver com menos calhor-

dice e exibicionismo, e 
mais decência e digni-
dade no Facebook. Uni-

versalmente.   
Fernando Caramuru 
Bastos Fraga.  

 Olhos: 

“O Facebook é um es-

paço, por excelência, 

plural, diverso, de con-

trole mútuo e, portanto, 

democrático. Democrá-

tico a ponto de permitir 

conviverem eruditos, 

sábios, remediados, o-

pinantes qualificados e 

desqualificados. 

“O Selfiebook é o espa-

ço virtual onde o face-

booker, de eu solto no 

pasto das necessidades 

imperiosas de autoafir-

mação de qualquer na-

tureza, busca promoção 

à cata, aguda e crônica, 

do capim que alimenta 

seu ego. 

“Seu sonho mais alta-

neiro é elaborar um 

meme ubíquo e muito 

duradouro no Facebook, 

mesmo que seja de au-

toria duvidosa e gosto 

sofrível ou engorde sua 

intimidade, a ponto de 

ser lambiscada e malfa-

dada por gregos e troia-

nos. 

constância dos bem-estares se 
alargando de seu ego para o 

ego universal. Universal que é 
do étimo grego católico da Igre-
ja Apostólica Romana e também 

da Igreja do Reino de Deus, de 
Edir Macedo. Seu sonho mais 
altaneiro é elaborar um meme 

ubíquo e muito duradouro no 
Facebook, mesmo que seja de 
autoria duvidosa e gosto sofrível 

ou engorde sua intimidade, a 
ponto de ser lambiscada e mal-
fadada por gregos e troianos. 

Ele, sempre carente insaciável 
de mais autoafirmação e autoe-
videnciação, muitas vezes, vê-

se trollando em demasia seus 
congêneres. Exagera constante-
mente nas curtidas, que, por 

serem muito interesseiras, se 

 adiposidade mórbida pela bulimia 
de tanta exposição e auto-oferta, 

o que o deixaria além de antipa-
tizado e rejeitado pelos outros, 
com perda total de apetite, ano-

réxico. Fala-se aqui do selfie mé-
dio, o estatístico, que, exatamen-
te, não é ninguém em particular, 

pois peca por escassez ou exces-
so da normalidade. Nem, contu-
do, deixa de ser particularmente 

alguém. 
À gênese do selfiebooker co-

meça do modo a seguir, à seme-

lhança da criação e evolução do 
humano em geral. No princípio 
ele ainda não é, quando seus de-

sejos, por invejar e querer ser os 
que já são, se fazem verbos, e os 
verbos se tornam atos com ajuda 

de terceiros. E então se enceta 
nele um senti-

mento de estar 
rumando ao ser. 
Ainda com o au-

xílio dos tercei-
ros para nascer 
no Face, tenta 

cortar seu cor-
dão umbilical, 
efetivar e tam-

bém simbolizar 
sua autonomia 
e independência 

que nunca virá 
totalmente, se-
não para alguns 

poucos privilegi-
ados.  

Começando 

pelo estágio de 
anomia ampla 
(ausência de 

regras e parâ-
metros), vai-se 
elevando ao de 

h e t e r o n o m i a 
(sujeito às re-
gras e à orien-

tação de ou-
trem) com pro-
gressiva preten-

são de chegar à 
autonomia ple-
na, torna-se um 

se l f i ebooker . 
Ser selfie dá-lhe 
um bem-estar 

incrível; sente 

que a felicidade 
consiste na 

Raimundo Carvalho 
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uma cultura latente e despoliti-

zante na atualidade. Servir a um 

discurso tem o sentido de en-

clausurar-se num arsenal ideoló-

gico, capitaneando a emergência 

estratégica da chantagem como 

um esquema de poder/saber que 

tende a ser tudo, menos alterna-

tivo e criativo.  

Grosso modo, é assim que se 

dá com a chantagem de parali-

sação ou perda dos benefícios 

sociais alcançados. O suspense 

sobre o fim ou não do benefício é 

manejado para criar e manter 

uma posição individual evasiva e 

defensiva, na qual mais vale a-

grupar-se e anular-se numa ho-

mogeneização (ainda que num 

quadro minoritário), do que en-

veredar pelo caminho da crítica 

para promover vazamentos na 

lógica da alienação que utiliza, 

ironicamente, a gratidão como 

viés de sustentação. 

Para encerrar esta breve con-

versação, ouçamos mais uma 

vez o espírito livre do Peter 

Pelbart: 

“Cada um se considera autôno-

mo e livre, com sua margem 

de manobra, mas o ambiente 

foi trabalhado suficientemente 

para incitar certas condutas, 

evitar outras, propiciar tendên-

cias. Não são modalidades de 

comando vertical direto, mas 

que suscitam direções. Nós 

não estamos em um vazio, es-

tamos em uma espécie de so-

ciedade de controle. A socieda-

de de controle não manda você 

fazer, ela permite que você, a 

céu aberto, circule livremente, 

desde que tenha uma coleira 

eletrônica no tornozelo ou um 

celular na mão”³ 

Se você julga não fazer parte 

deste movimento, saiba que ele 

está bem vivo e circundante nas 

tuas entranhas, sacudindo o e-

thos conforme o rito ordinário 

dos profetas, no ritmo das suas 

peculiaridades contemporâneas. 

Para além do medo ou da 

que está em curso no Brasil. 

Dois entes se destacam nessa 

corrida pela narrativa mais vin-

culativa e pelo ativo mais mobi-

lizante na sociedade neoliberal: 

PMDB-PSDB e PT. Nesse quadro 

vicioso, os imperativos da soci-

edade polarizada vão desde o 

“não vai ter golpe” até o 

“impeachment já”, trazendo pa-

ra o porvir e seu correlato, a 

liberdade, um estranho aprisio-

namento que se mantém em 

efeitos antipolíticos.  

O aprisionamento reside na 

presunção de que o brasileiro, 

uma vez fragilizado pela supos-

ta incapacidade criativa e falta 

de autonomia diante da crise, 

tende ao caminho mais fácil de 

se vincular a uma das duas 

bandeiras, pois, se não fazê-lo, 

a punição será ainda mais cer-

teira e implacável, inadmitindo-

se a posição pedra de toque.    

Se isso ocorre, é porque, co-

mo já foi dito por outras vozes, 

a servidão voluntária tornou-se 

“Foram necessários quinze sé-
culos de rude trabalho para ins-

taurar a liberdade; mas está 
pronto, e bem pronto. Não crês? 
Olhas-me com brandura, sem 

mesmo dares a honra de Te in-
dignares? Mas é bom saberes 
que nunca os homens se julga-

ram tão livres como hoje, e, con-
tudo, depuseram a nossos pés, 
humildemente, a sua liberdade. É 

esta a nossa obra, na verdade; é 
a liberdade que Tu sonhavas?¹” 

“Essa mania de se situar numa 

polarização já dada impede a 
gente de pensar, de colocar em 
suspenso a polaridade. Deixar 

que o problema tome a pessoa 

de assalto a partir dessa suspen-

são é interessante e instigante, 

mas esse achismo por toda parte 

é desesperador”²  

A chantagem é um mecanismo 

intrigante de funcionamento do 

poder nas sociedades neolibe-

rais. Quando ela entra em cam-

po, o discurso pernicioso encam-

pa uma velocidade estratégica e 

beligerante, tragando o espírito 

crítico de alguns voluntas e, por 

outro lado, fazendo a algazarra 

de outros tantos. 

Matéria prima da chantagem, 

o medo possui um ímpeto des-

trutivo que envaidece as teias do 

poder com uma função também 

veloz e normativa, ocasionando 

uma debilidade das massas que 

tende a ser compensada, em 

muitos casos, com a ascensão e 

identificação com a imagem do 

líder, da oposição ou do partido-

governo.   

Dos espaços mais rudimenta-

res aos mais sofisticados, a 

chantagem leva em conta as 

condições estruturais de onde 

brota o discurso, criando, em ca-

da analítica de poder, uma dis-

posição temerária sobre o porvir 

e o estranho. 

Pois bem. A chantagem vem 

sendo orquestrada e publicizada, 

de diferentes modos, no projeto 

de polarização político-partidária 

Por um porvir não dicotômico 
 

Eledison Sampaio 
Mestre em Desenho - UEFS 

Suzeni Belas 
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chantagem tentemos, portanto, 

agir e desconstruir, para, quem 

sabe, despertarmos o horizonte 

problematizador de um porvir 

não dicotômico. 
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A escola e o conhecimento como desejo  
 

Marcos Antonio Recchia 
Educador e Ambientalista 

Em se tratando de Educação, 
temos bastantes teorias. Mas pa-

rece não bastar... 
De tendências pedagógicas ne-

cessárias e outras tantas, nem 

tanto, vamos avançando e retro-
cedendo na teoria Educacional, 
que é muito ampla e tem sua do-

se de abstração. 
Michel Maffessoli (2007), pro-

fessor e sociólogo, com o qual 

sempre aprendo muito, asseve-
rava que a escola já mostra seus 
limites e faz tempo e que mu-

danças são tão necessárias quan-
to urgentes. 

Assim ele se posiciona em uma 

entrevista concedida para a re-
vista Educação e Realidade: 
“A educação foi um modelo. Fun-

cionou, mas não funciona mais. É 
por isso que propus que, em vez 

da educação, era preciso voltar a 
outra maneira de socializar que é 
a iniciação. Iniciação não é edu-

cação. A educação consiste em 
puxar. A iniciação consiste em 
acompanhar.”  (Educ. Real., Por-

to Alegre, v. 36, n. 2, p. 527, 
2011.) 

Partindo desta afirmação, te-

mos, correndo por fora, toda u-
ma teoria educacional que, de 
tentativa em tentativa, na base  

do acerto e do erro, vai tatean-
do produções científicas, teorias 

e práticas, para ver o que vai 
funcionar, ou não, sobretudo no 
maior evento que acontece to-

dos os dias em uma escola: U-
ma Aula! 

Correndo por dentro, segundo 

relatos da “piazada”, da criança-
da, da gurizada, como nos refe-
rimos aqui no Paraná, é que vou 

colhendo aqui e ali e procurando 
investigar o que acontece com a 
Educação. A escola está muito 

“paia”, ou palha, outra expres-
são muito utilizada por aqui, pa-
ra se referir a algo que não é 

bom. Os professores não trocam 
ideias e qualquer participação 
mais efusiva, o aluno corre o 

risco de ser mandado para fora 
da sala. Agora, ir pra direção é 

mais frequente. Mas a gurizada 
está zoando também. Mas por-
que? Por que  essa insatisfação 

na relação conhecimento/
professor/aluno? O que está  
acontecendo na escola? Por que  

o desinteresse da maioria? 

Vamos tentar responder? En-
tão vamos lá! 

Numa busca de resposta, 
sempre numa atitude de luci-
dez, buscando novas palavras, 

novas intuições, sem precisar di-
zer se é bem ou mal e conectado 

com a realidade, vamos falar de 
um caso verídico, presenciado 
por mim e por alunos da pedago-

gia, por ocasião do Estágio Su-
pervisionado sobre forma de Prá-
tica de Ensino, em que estava na 

posição de orientador. Quem é 
da área da Educação sabe do que 
estou falando, e quem não for, 

para esclarecer, é uma espécie 
de estágio docente, para o aluno 
da graduação de pedagogia pra-

ticar a docência e se tornar um 
bom professor. 

O nome do personagem princi-

pal do nosso caso é Leandro. E o 
Edgar Morin (2011), o Michel 
Maffesoli (2007),  vão nos inspi-

rar e ajudar neste “causo”, com 
suas valiosas contribuições para 

a Educação. 
Certa vez, durante uma regên-

cia de classe durante o estágio, 

os alunos-pedagogos em forma-
ção e no último ano da gradua-
ção de pedagogia, estavam aten-

dendo em sala de aula, alunos de 
3 a 4 anos em uma creche muni-
cipal paranaense. 

Calor de quase quarentinha 
nos graus Celsius. Isso mesmo. 
Calor de 40 graus. Aquilo tava 

Rafaella Madalena Tuxá 
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deste jeito, confinadas, pela-

mordedeus vamos lá pro pátio! 

Ai foi aquele “gritedo”, a cri-
ançada com o sorriso na ore-
lha, já perguntei pra uma delas 

qual matéria que gostava mais 
e a maioria gritou em coro: — 

Pátio! 
Daquelas crianças, que pula-

vam de lá pra ca, davam cam-

balhotas, conversavam, troca-
vam lanche, se comunicavam, 

enfim, tinha um que se desta-

cava. Era o Leandro. O Leandro 
era “diferentinho” dos demais, 
e eu lembrei de estudos que fiz 

e que me perguntava: Quais 
transformações são necessárias 

para que a escola possa acolher 
as diferenças? 

E no que o Leandro era dife-

rente, Marcos Recchia? Bem, o 

Leandro? Bom, ele... que di-
zer... ele é um... 

Peraí. Vou tentar ser mais 
claro. O Leandro e os demais, 

ficavam naquela de brincar de 
tudo um pouco, de correr, de 

gritar, de existir de 

forma livre, de pu-
lar, de conversar e 
o Leandro era o 

que mais pulava e 

fazia cambotas pra 
frente, pra trás, 

salto mortal e o 
grupo de crianças 

que estava ali, já 
reconhecia no Le-
andro a diferença... 

A diferença... A di-
ferença! Êba! Viva 
a DIFERENÇA! 

    Aí eu não me 
aguentei dentro do 
corinho e falei: —

Nossa, Leandro, 
que massa que vo-

cê faz! Quando falei 
isso ele ficou com o 
“zóinho”  verde, 

que nem cuspe de                   
mate, me olhando 
e sorrindo. Parecia 

que o “que massa 
que você faz” me-
xeu com ele. Ficou 

com os olhos hip-
notizados, que nem 

era só suor e insatisfação. As 

crianças tentavam entender a-

quela situação e pareciam não 
saber o porquê de ter que estar 
submetidas a uma situação da-

quelas, imposta pelos “adultos”, 
que são chamados de professo-

res, que ensinam coisas e tal, 
mas tinham que ficar ali e ti-
nham apenas o direito de não 

ter mais nenhum direito... E o 
nome do lugar conhecemos co-

mo escola e dizem que ali a gen-

te aprende coisas para a vida 
em sociedade e para trabalhar. 
Puxa, só isso, fiquei pensando... 

Se for só isso, a piazada tem ra-
zão de achar a escola “paia”, 

mas não são todas as crianças 
que acham isso... Agora, não ter 
lugar para o sonho, daí já e de-

mais! Depois eu conto mais sobre 

o SONHO! 

Bom, continuando a prosinha. 

Quarenta graus e tal, e ninguém 
tava aguentando mais até que 
eu falei: — Pessoal, com esse 

calor, essas criancinhas assim, 

o do Mickey, quando o Mancha 

Negra aplica o golpe da hipnose. 

Lembram? E o pulmãzinho do 
Leandro a mil! O peito cheio de 
gás! 

Não aguentei de novo e falei: 
— Faz de novo? Daí era só ché-

lept, chélept, e cambalhota, sal-
to, pulo, mortal pra frente, pra 
trás e o Leandro mais feliz que 

lambari de sanga me olhou com 
um sorriso muito lindo. Inesque-

cível! Daí eu reparei no ranho 

que tinha no nariz, pra cima e 
pra baixo, que nem um iô iô 
bem verde, e perguntei o que 

era aquilo que tinha manchado 
no bracinho. Ele olhou para a 

manga da camisa e falou sorrin-
do: — É ranho! 

Daí chegou a “profe” da esco-

la, que atendia a sala em que 

estávamos. Quando viu o Lean-
dro naquela pulação falou com 

tom de reprovação: -Leandro, 
senta pra brincar! 

Aquilo mexeu comigo de for-
ma definitiva e fiquei pensando 
naquela frase. “Leandro, senta 

pra brincar...” Pensei em muitas 
coisas após esta cena. Pensei na 
vida, no Amor, no talento, na 

aptidão, no sonho, pensei no 

que amamos fazer, pensei no 
que sabemos fazer muito bem, 

pensei no quanto somos pagos 
para fazer o que amamos e se é 

bom para o mundo. “Senta pra 
brincar...” 

No cafezinho, durante o inter-

valo na tal creche paranaense, 
me aproximei com alegria da 
professora, falamos sobre o es-

tágio, de como estava legal e 
coisas assim. Daí, aproveitei a 
descontração da nossa conversa, 

a confiança mútua e disparei: — 
Professora, e o Leandro? E ela: 

Pois é, ele não para! E eu de no-
vo: — Professora , você já repa-
rou que o Leandro é um... A-

CRÓBATA? 
Ela levou um susto! – Marcos 

Recchia! Jesus, Maria e José, é 

mesmo! Ele faz acrobacias todas 
as vezes que saímos pro pátio. 
Minha Nossa Senhora! Como 

não tinha percebido isso antes? 
E de toda a escola, com oitenta 

Evelly de Mônaco         
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maneiras de estarmos juntos em 
sociedade, sem rigidez e que pri-

vilegia as paixões, as emoções, o 
lúdico, o onírico, o sonho e como 
o que estou abordando tem a ver 

com Educação, pensei no desa-
cordo que ele fala entre as insti-
tuições educativas e a vida das 

novas gerações que não se reco-
nhecem mais nestas instituições, 
da escola à universidade. 

Era esse o recado, Professores 
e Educadores... Na sequência 
tem mais. 

Vamos em frente! 
A Vida é só AGORA... 

daquilo que amamos fazer, da-
quilo que fazemos bem. Se fizer-

mos isso, esse afastamento, es-
taremos perdendo toda uma ge-
ração de aprendizes criadores, 

que tem seu jeito de estar no 
mundo, sua maneira de ler e 
compreender este mundão hu-

mano tão variado e tão vasto. 
Depois desta conversa me vei-

o o Maffê, como gosto de cha-
mar carinhosamente o Michel 

Maffesoli, com suas sensíveis 
abordagens sobre o cotidiano, a 
educação, sobre tribos urbanas e 

a partilha de gostos, de outras 

alunos, ele é ÚNICO! Meu Deus, 

o que estamos fazendo nas esco-

las, sem perceber e reconhecer os 
talentos naturais de nosso alu-
nos? Deve ser porque a gente 

sempre é cobrada porque temos 
que vencer os tais conteúdos cur-
riculares. 

Daí me empolguei com a 

“sacada” dela e aproveitei: — 

Prófe, que bom que estamos con-

versando sobre isso! 

E continuei: — A escola não 

pode continuar a afastar seus alu-

nos de seus dons, de seus talen-
tos naturais, de suas aptidões, 

Sobre o estupro e a violência simbólica 

Mirela Figueiredo Iriart 
Professora da UEFS 

lha para que a violência ocorres-

se, pouco se buscou saber sobre 
o perfil dos estupradores e o que 
os levou a praticar tal ato. Alguns 

argumentos buscam explicar que 
a violência se inicia por que al-
guém a provocou, no caso, a mu-

lher, condenada de antemão por 
uma sociedade machista e patri-
arcal que objetifica o seu corpo e 

diminui a responsabilidade do ho-
mem pelo ato violento. Seguindo 

essa linha de raciocínio, podemos 
afirmar que a cultura do estupro 

existe já que naturaliza e justifi-
ca comportamentos violentos 
contra a mulher, que se sustenta 

no uso da força física, na humi-
lhação e na destituição da legiti-
midade do discurso feminino. O 

corpo se cala.  
Sigo alguns argumentos apre-

sentados pela filósofa Marcia Tibu-

ri, quando em texto divulgado no 
blog da Revista Cult (http://blog 
da Revista Cult  ( h t t p : / /
r e v i s t a c u l t . u o l . c o m . b r /

home/2016/06/estupro -em-
potencial-para-pensar-a-cultura-
do-estupro/), refere-se à naturali-

zação da violência cotidiana con-
tra mulheres, seja física, sexual 
ou simbólica, afirmando que o es-

tupro coletivo, ou seja de muitos 
homens contra mulheres, em uma 
sociedade que prefere não olhar 
para para o que produz de nefas-

to, reforça o seu silenciamento, 

da dimensão óbvia da violência, 
foram as tentativas de justificar 

ou procurar causas para o ocor-
rido, quase sempre reforçando a 
culpabilização da vítima. Parece 
que muito mais se falou sobre a 

mulher, e especificamente sobre 
aquela jovem, e seu comporta-
mento descuidado, como a fagu-

O que me inspirou a escre-

ver esse texto, além do prazer 
do próprio ato de escrever que 
busca dar conta dos nossos 

transbordamentos, foi a leitura 
e escuta da filósofa Márcia Ti-
buri, que esteve em Salvador 

no mês de maio na segunda 
edição do Mulher Com a Pala-
vra, no Teatro Castro Alves. 

Nessa conversa com uma pla-
teia de mulheres jovens e poli-
tizadas, como eu as caracteri-

zei, mas também de homens, 
intelectuais e artistas, construí-
mos juntas um discurso eman-

cipador, porque forjado como 
resistência, como alternativa, 
como via de nos reconhecer-

mos. Somos humanos, demasi-
adamente humanos e como 
tais cheios de lacunas e contra-

dições. Foi um momento de 
olhar para as fissuras sociais e 
de nos indignarmos pela condi-

ção de objetos com que pode-
mos nos tornar se nos alijar-
mos do nosso discurso. Por is-

so, emancipador. Um dos te-
mas da noite foi a cultura do es-
tupro e o fascismo, que aqui pre-

tendo apenas trazer algumas pin-
celadas e abrir o campo para que 
outras conversas se desenrolem. 

De tudo que a mídia circulou 

nas últimas semanas sobre a jo-
vem que sofreu estupro coletivo, 
o que mais me inquietou, além 

Raimundo Carvalho 
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cultura vai sendo tramada e que 
novas subjetividades podem e-

mergir, que façam frente às 
mentalidades adoecidas e sem 
bordas, sem os limites morais 

que nos fornecem a dimensão da 
alteridade. 

Marcia Tiburi vê analogias en-

tre o fascismo que vem caracteri-
zando o discurso político no Bra-
sil atual, com a cultura do estu-

pro, pelo silenciamento que tanto 
um quanto outro provocam, pela 
impossibilidade de reconheci-

mento do outro e de autoquesti-
onamento, o que implica numa 
violência desmedida e sem culpa. 

Precisamos nos questionar como 
provocar outros modos de subje-
tivação que promovam o reco-

nhecimento dos valores humanos 
e não nos tornem desumaniza-

dos. Que possamos dialogar so-
bre nossa humanidade, no res-
peito às diferenças e no convívio 

entre os gêneros e que não des-
politizemos esse debate. 

ma ainda hoje nas relações de 

gênero, pela desqualificação do 
feminino. 

Saímos agora do campo do 

comportamento e da sexualida-
de, como campo privado, para 
entrarmos no campo da política, 

do que é público e assim precisa 
ser tratado. O estupro de uma 
mulher será sempre um estupro 

coletivo, uma aberração social 
que precisamos corrigir com a-
ções políticas, desde as macro-

políticas de Estado, às micropolí-
ticas do cotidiano. Neste senti-
do, não há limite entre o domés-

tico ou privado – tradicional-
mente atribuído ao feminino – e 
o público, espaço representativo 

do povo ou do coletivo. É no es-

paço coletivo da política repre-
sentativa que a cultura do estu-
pro tem de ser debatida e resig-

nificada, atravessando espaços 
privados, na família, na escola, 
na sociedade. É na política, na 

linguagem, nas práticas que a 

envergonha a vítima e produz 

mais preconceito, retroalimentan-
do o ciclo de violência com outra 
violência, que é a simbólica. 

O estupro está no discurso, 
quero dizer na linguagem, nos 
atributos com os quais qualifica-

mos o feminino, ou a mulher-
corpo-objetificado, nas suspeitas 
que se dirigem à mulher violenta-

da, antes mesmo de se apontar o 
dedo para o estuprador, como se 
quiséssemos evitar expor a ferida 

de uma sociedade que aceita e 
reproduz uma masculinidade, sob 
o signo do uso da força, do domí-

nio e da humilhação, sem se 
questionar que é ela mesma 
quem promove o estupro. O estu-

pro cotidiano de muitas mulheres 
que não aparece na mídia, pode 
se dar às escuras, nos lares, no 

mundo privado da sexualidade, 
mas também institucionalmente, 
quando nós mulheres nos encon-

tramos ameaçadas ou não prote-
gidas, por um discurso machista 
que se institucionaliza e se legiti-

Raimundo Carvalho 
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Utopian. Este era o nome da-
quele país tão distante, bucólico 

e estranho. Utopianos eram os 
seus habitantes. Um povo sui ge-
neris e único. Preocupados a to-

do o tempo, 24 horas por dia, 
com aquilo que era comum a to-
dos: a Natureza. As fontes de 

água – todas limpas, cristalinas e 
com peixes de todas as cores – 
eram cuidadas atenciosamente 

por todos do mesmo jeito 
como nós cuidamos de nos-
sas crianças aqui. Os ani-

mais de todas as espécies e 
biomas eram cuidados lá 
com o mesmo cuidado com 

que cuidamos de nossos 
cães e gatos. A relação en-
tre as pessoas daquele país 

era exemplo para todos os 
povos de outros lugares e 

países, que iam visitá-los 
constantemente. A amizade 
era cultivada com o mesmo 

cuidado que cultivavam as 
plantas e árvores. Lá não 
existiam desavenças, brigas 

e guerras, porque para tudo exis-
tia um “Conselho de Sábios”, 
sempre a postos e disposto a a-

gir com bom-senso, ética e muita 
Filosofia. Mas o que mais me 
chamou a atenção em Utopian foi 

a quantidade de árvores. Eram 
tantas, de tantas espécies e ta-
manhos, que era impossível con-

tá-las. Inevitavelmente, fiquei 
comparando aquele país com o 
meu. Em uma aula da faculdade,  

o professor Miguel Almir afirmou 
que “em nosso processo civiliza-
tório predominam os paradigmas 

e tendências que primam pelas 
lógicas da segregação, da exclu-
são, do separatismo entre os di-

 contos e crônicas 

Utopianos 

 

Marcio Melo 
Jacobina - BA  

“Damos comumente às nossas ideias do desconhecido a cor das nossas noções do conhecido.  
[...] A maioria pensa com a sensibilidade, e eu sinto com o pensamento.” 

(Fernando Pessoa, Livro do Desassossego) 

versos elementos que são cons-
titutivos e estruturantes da in-

teireza da/s vida/s, do ecossis-
tema 

Separamos ser humano de 
natureza, ser humano de ser 
humano, matéria de espírito, 

dentro de fora, masculino de fe-
minino... Imbuídos desses mo-
delos excludentes segregamos 

pela cor da pele, pela condição 

socioeconômica, pela vertente 
religiosa, pela orientação sexual, 
pelo instinto de posse e de do-

minação. Assim, passamos a 
nos esfiapar, a nos esgarçar e 
nos destruir uns aos outros, 

bem como todo o ecossistema”. 
Fiquei a pensar sobre estas pa-
lavras, que anotei rapidamente 

no caderno. Em Utopian não e-
xistiam tendências, não existia 
segregação de nenhum tipo, 

muito menos exclusão e separa-
tismo. A religião era o Amor. 
Não existia sentimento de posse 

e dominação. Depois de muito 
pensar e comparar, resolvi en-
tão matar a minha curiosidade 

em uma das muitas reuniões pú-

blicas de um dos “Conselhos de 
Sábios” perto do hotel onde me 
instalei. Tinha muitas perguntas 

para fazer. A primeira que fiz foi: 

“Por que existiam tantas árvores 
naquele país e por que havia 

sempre alguém por perto delas, 
cuidando, regando e recolhendo 
suas folhas do chão, que acomo-

davam cuidadosamente em pas-
tas de todas as cores, com o 
símbolo de uma árvore estam-

pada nelas?”. Obtive a respos-
ta do sábio mais próximo de 
mim: “Depois da última guer-

ra ocorrida neste país, há cem 
anos, os homens mais sábios 
que sobreviveram criaram o 

‘Conselho dos Sábios’ e, desde 
então, pensamos ideias e so-
luções que fossem positivas e 

relevantes para a maioria: cri-
amos novas escolas e uma 
nova pedagogia, com o ensino 

priorizando as disciplinas de 
Humanas – principalmente 
Artes e Meio Ambiente; extin-

guimos os partidos políticos; as 
poucas cadeias que ainda exis-
tem passaram a acomodar ape-
nas os corruptos e os de espírito 

belicoso. E o mais importante: 
não fabricamos mais dinheiro, 
que foi o motivo gerador da últi-

ma grande guerra”. Eu fiquei 
muito curioso ao ouvir estas pala-
vras e disparei: “Ué! Mas como? 

Não fabricam mais dinheiro e co-

mo fazem as transações econômi-
cas, internas e externas?” Ele en-
tão respondeu, calmamente: 

“Unimos o útil ao agradável. Co-
mo poderíamos incutir na menta-
lidade das pessoas, de maneira 

não violenta e coercitiva o respei-
to e o cuidado com o meio ambi-

Mateus Oliveira 
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vam todos os anos para Utopian, 
para fazerem seus filmes, maté-

rias e livros. 
Então lembrei novamente da 

aula do professor Almir. Voltei a 

ler o que havia anotado. No final-
zinho da anotação o professor nos 
alerta que “o cuidado com a eco-

logia, com a afirmação e a pre-
servação do dinamismo, da diver-
sidade e dos processos de interli-
gação entre os seres do ecossis-

tema requer mudanças profundas 
em nossas mentalidades e postu-
ras tão contaminadas por ações 

tanto produtivistas quanto consu-
mistas, tanto individualistas 
quanto excludentes”. Temos mui-

to ainda a aprender com os utopi-
anos... 

Voltei muitas vezes naquele 

país. Levei todos os meus famili-

ares e amigos para conhecê-lo e 

escrevi alguns livros sobre ele e 

o seu povo. 

mentos, recebem também uma 
planta ou árvore de estimação. 

Todas as pessoas deste país têm 
plantas e árvores de estimação, 
além das que plantam e cuidam 

na frente de suas casas, nos 
seus quintais e praças. Por isso 
cuidam delas com tanta atenção 

e carinho.” 
Fiquei maravilhado. Que ideia 

espetacular. Tudo naquele país 
era espetacular. Os carros e mo-

tos eram movidos por um com-
bustível altamente ecológico, e 
não emitiam nenhum tipo de po-

luente. O ar daquele país, até 
mesmo nas grandes cidades, era 
respirável. Não existiam casos 

de doenças respiratórias e aler-
gias. O clima amistoso, respeito-
so e de camaradagem entre as 

pessoas de lá e quem os visitava 
também chamava a atenção do 
mundo todo. Jornalistas, docu-

mentaristas e escritores viaja-

ente? Percebemos que só a Edu-
cação Ambiental não estava fun-

cionando, porque os velhos hábi-
tos capitalistas ainda estavam im-
pregnados no incosciente coleti-

vo. Solução: não iríamos mais 
produzir dinheiro, nem de papel, 
porque é preciso cortar as árvores 

para, da celulose, poder fabricar 
as cédulas, e nem de metal, por-
que era preciso extrair a matéria-
prima do subsolo, e o processo 

todo estava poluindo e destruindo 
os nossos lençóis freáticos e as 
nossas fontes de água limpa. Foi 

criado então o Dinheiro Verde.” 
“Dinheiro Verde? Como as-

sim?”. Ele explicou: “O nosso di-

nheiro agora são as folhas das 
árvores e plantas. Mas só são vá-
lidas as folhas caídas naturalmen-

te, pois temos máquinas especiais 
que detectam qualquer tipo de 
fraude. Por isso que cada criança 

nossa, ao nascer, além dos docu-

 poemas 

 

 
 

Gosto de contar as  
estrelas  

Da constelação de tuas 

espáduas 
Nessa tez pontilhada  

De desejo reprimido 
Quando findo o toque 

Transcendo o tato  

Sentir é cousa  
que não faz  

sentido. 
 

Flor do sol 

Da brisa que passa 
Inalo teu sabor  

Mãos em conchas 
Pronto a beber 

Desse teu cheiro suave  
A me embriagar de  

paixão: 

Ao meu ser. 
Saudade... 

 
Rebeca Ramos 

Feira de Santana - BA 

 

Telescópio  
 

Sorrio calorosamente no escuro 
Da imagem tua que me chegas 

assim: 
Simples, serena  

Como quem não quer vir 

A suavizar sombras de sauda-
des. 

Cheia do lirismo de teus lábios 
Essência-romance de meus  

poemas de ida 
Saudade 

 

Lembranças súbitas  
Do que me traz aqui 

De pé. Olho na lente 
Galáxia na pupila 

Coração: moribundo sente 

Saudade 
 

Mergulhado nestes devaneios  
celestes 

Déjà vú do que me ocorre  

Deixar-me-ei tomar por ti 
Sopro frio. Suplico quente 

Saudade Raimundo Carvalho 

 

poemas 
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Todos querem chegar 
primeiro,  

Empurram-se,  
Há mortos e feridos,  
Ávidos morrem por caminhar, 

por correr,  
Sequiosos das pedras da 

calçada.  
Se surgem mil novidades  
Há mil e uma garras para as 

agarrar,  
Sete cães a um osso,  

A hora marcada já está 
repleta,  
Não estreou a estreia e já a 

viram,  
Ainda não abriu e já se 

acotovelam à porta,  
A criança ainda não nasceu  

E já lhe está reservado o 
túmulo,  
O que ficava do outro lado do 

mundo  
Abre-se agora à porta de casa,  

Os antípodas a meus pés.  
O céu era longe e sagrado,  
Agora é chão calcado e 

cuspido.  
Dura um dia o que durava 

para sempre,  
Amor que ardia sem se ver é 
fogo de vista,  

Os poemas já não rimam na 
pressa de versejar...  

E a estrada é sempre a 
mesma,  
Não muda, nunca mudou, 

nunca há de mudar,  
Porque é sempre a mesma.  

Eu queria tanto correr numa 
estrada nova!  
Era o meu desejo,  

Desbravar trilhos incultos,  
Transpor etapas diferentes,  

Distintos rumos,  
Para não chegar a sítio 
nenhum  

Que alguém conheça  
Nem jamais saberá onde fica.  

 
João Nuno Azambuja  

Braga - Portugal 

 

A estrada da História é grande, 
muito grande.  

Tantos pés já a pisaram, tantos 
pés!  
Cada vez mais pés a pisam, 

cada vez mais.  
Os pés são outros, sempre 

novos, mas tantos...  
E a estrada é sempre a mesma, 
sempre a mesma.  

A estrada é sempre a mesma.  
É longa, serpenteia por montes 

e vales,  
Atravessa florestas e 
charnecas,  

Aldeias e cidades,  
Até rasga montanhas,  

Mas já foi percorrida tantas 
vezes, tantas...  

Porque acaba onde começa, é 
um ciclo,  
E passa sempre pelos mesmos 

lugares,  
Sempre pelos mesmos lugares.  

Os lugares são muitos, sim, são 
muitos,  
Mas são sempre os mesmos.  

É longa a estrada da História,  
Mas são tantos os pés, tantos,  

E cada vez mais, mais e mais,  
Já não são milhares nem 
milhões,  

São milhares de milhões,  
E sempre mais rápidos, cada 

vez mais rápidos,  
Alucinantes,  
Continuamente se ultrapassam,  

Já não conseguem deixar de 
progredir,  

O dia de ontem foi há mil anos,  
Amanhã chega hoje à tarde.  
Só há uma estrada,  

Mas tantos passos sempre 
rápidos,  

Tantos passos,  
Tantos pés,  
Já se pisam, já se atrapalham,  

Há encontrões,  
Há gente sufocando na 

azáfama,  
Há impaciência, sofreguidão,  
Há luta por um lugar 

minúsculo,  
 

 

 
 

 

Raimundo Carvalho 

 

A estrada da história 

Luto do rio 
 

meu coração 
se derrama  

em palavras insones 

como o rio morto 
antes de ser 

Mar 
 

Liris Delma  

Indaiatuba - SP 
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A Travessia Para o Sol 
 

Vendo a proximidade do sol 

Ele revestiu o horizonte de espelhos 
E todas as referências do mundo agora lhe pertenciam. 

As canções, nele, se inspirariam! 
e como as palavras lhe seduzissem, se fez poeta. 

Sentado sobre narcisos, se imagina produzindo glórias  
glórias vãs, vangloriado de si mesmo. 

Plantou árvores de vaidades, 

cujos frutos, sem carne, pecam e apodrecem. 
Escreve livros regando páginas com lírios que entregará 

ao sol... 

Gerou nos próprios filhos moinhos de ventos, 
alardeadores da sua história, 

Engoliu o sol e se imagina lâmpada do mundo. 

O seu fogo atrai, o brilho vicia, erotiza  
Acumula bajulações... 

A sua obra se desenvolve na sombra. 

Oca e sem moldura é nódoa que mancha,  
É água com larvas é osso sem gordura. 

Baralho de falsas adivinhações.  

 
Carlos Kahê  
Itabuna - BA 

 
 

Soneto l 
 

A noite paira sob murmúrios, 
A verdade que condiz com a ideia. 
Sorte? Eis que ela não contrapõe ao nada que é 

dito, 
Por qual via podemos encontrá-la? 
As contradições não são universais, 

Tal como a verdade, tal como a sorte, 
Cansados, sob a luta não vencida, mas nem 
estiveram no campo de batalha. 

 
A manhã paira sob barulho, 
A falsa mentalidade que não existe implicação. 

Azar? Quando tudo contrapõe ao que fora dito, 
Eis que a dinâmica se faz transparecer. 
Universal não é e nunca foi universal em si 

próprio, 
Tão pouco vale a sorte, tal como o errado. 
Exaustos, na conquista em que o mérito não se 

dá nem no campo, esse que tantos batalham... 
 
 

Soneto ll 
 

O amanhecer não limita uma realidade, 
Sendo que existe um anunciar dos pássaros. 
Tão belo é o Sol, mas de onde o conceito se 

configura? 
A imitação defronte após o crepúsculo, à noite. 
Luzes da cidade, num vai e vem comercial, onde 

estará o belo? 
As distorções contornam os desenhos 
horizontais, mas os pontos luminosos são 

colocados em vértices, sob o plano das ruas. 
Dormindo a noite, acordando antes da alvorada, 
Enquanto as realidades não são universais, 

apenas por mera realidade. 
O anunciar disso sob efeitos diários, hábitos 
noturnos nos norteiam ao patamar que se iguala 

a todo resto e que também se finda no 
pragmatismo, à noite e o dia. 
Mas e a verdade que se configura fora dos 

portões dos conceitos, o qual se encontra no 
senso? A ironia? A ideia? 
Sob o olhar misterioso; em que aos poucos se 

discorre tudo o que se esquece, mas que 
relembra a cada observar, a curiosidade 
admirada. 

Mas e quanto à realidade? O amanhã sempre 

estará no futuro? E o hoje? O presente que nos 

limita. 

Ramon Cedraz 
Feira de Santana - BA 

 

Seringueiro 
 

empunho a faca de sangria  
e entro na mata 

 

avanço pela estrada 
das prisioneiras dormentes 

  

sei que arraigadas e mudas  
aguardarão o ato silentes 

 

minhas mãos, ainda nuas, 

antes se fecham em oração  
 

lanço os joelhos na terra  

agradeço a seiva daquela extração 
 

trabalho como quem tatua  

pedindo perdão docemente 
 

Geraldo Lavigne de Lemos  
Ilhéus - BA 
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Quando o ser humano perde 

Sua postura de honestidade 

Ele macula todo seu caráter 

Vilipendia a sua dignidade. 

 

 

Perde o tino da vergonha 

Torna-se um simulacro de gente 

Não respeita nem a si mesmo 

Nem quem encontra pela frente. 

 

 

O vírus corrosivo do cinismo 

Devasta assim as suas ações 

Que revelam as suas trapaças 

Atoladas no mar de perversões.  

 

 

Infelizmente no mundo atual 

Honestidade tem se rarificado 

Como pode a raça humana 

Perder esse tão nobre legado? 

  

 

As relações ficam insustentáveis 

Prevalecendo a torpe insanidade 

As pessoas viram monstros 

Destruindo-se em barbaridade.  

 

 

Na política isso tem arrepiado 

Com sem-vergonhice deslavada 

Gatunos roem a coisa pública 

E a decência sendo dilapidada. 

 

 

Política: cuidado do bem comum 

Com direitos sociais e cidadania 

Em que prevalece a égide ética 

Da equidade que faz democracia. 

 

 

Mas a coisa pública brasileira 

Torna-se espaço da usurpação 

Do bem e dos direitos coletivos 

Prevalecendo a vil corrupção. 

 

 

A cidadania está sendo rasgada 

Nossos direitos sendo pisoteados 

Monturos dos poderes nefastos 

Excrementam para todo lado. 

 

 

 

São atacados os direitos sociais 

Ao trabalho, saúde e educação 

Querem estuprar nossa dignidade 

Até nossa liberdade d’expressão. 

 

 

Querem nos domesticar em currais 

Como se fôssemos boi de mourão 
Cabrestos sofisticados invisíveis 

Porões medonhos da subjugação. 

 

 

A república está sendo obliterada 

Ações virulentas de improbidade 

Na banalização da corrupção 

Círculos sinistros da criminalidade. 

 

 

Essas quadrilhas adulteram leis 
Pra permanecerem na impunidade 
Blindadas no emblema razão cínica 

Afrontando qualquer legitimidade. 

 

 

Meios de comunicação abusados 
Servindo às dominantes ideologias 

Que pretendem midiotizar a gente 
Gerando a mutilação da cidadania. 

 

 

Até Deus tem sido vilipendiado 
Nas encenações dos mercados da fé 

Via os lobos vestidos de ovelhas 

Que ludibriam seus fieis como ralé. 
 
 

Poderio predatório do agronegócio 

Com seu novo coronelato rural 

Devasta nossas terras e matas 

Corrói a política na ganância letal. 

 

 

Nos causa mal estar, repugnância 

Cenas de sordidez e obscenidade 

A coisa pública sendo privatizada 

A política reduzida à iniquidade. 
 

 

Ficamos fundamente estarrecidos 

Com tanta indecência e safadeza 

Por parte da politicalha estúpida 

Reais quadrilhas de ladroeza. 

 

 

Se ainda cremos em dignidade 

Urge rebentar nossa indignação 

Labutando juntos, coletivamente 
Exigindo respeito à cidadanização. 

 

 

Cruzar os braços e se acomodar 

Significa aceitar ser bestializado 

Não somos capachos de ninguém 

Resistamos, lutemos indignados! 

 

 

Só conquistamos nossos direitos 

Se tivermos coragem de lutar 

Acendendo o facho da liberdade 

E nossa dignidade poder fulorar. 

 

 

São lutas aguerridas e altaneiras 

Movimentos sociais e população  
Pelos direitos coletivos/bem comum 
Podendo alvorecer a emancipação. 

 

 

Aticemos o senso de indignação 

Regando consciência de cidadania 

Abracemos as causas do altruísmo 

O pendão da ética, da democracia. 
 

Miguel Almir 
Salvador - BA 

 

Indignemo-nos 

Fonte Google 
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Êxodo 
 

1 

Buscando um desejo forte,  

vou atrás da sorte,  

vou pra capital. 

 

Deixo de lado as raízes 

por causa da crise 

 minha terra natal. 

 

Assim como é comigo, 

 é com meus amigos, 

 nesta mesma lida. 

 

Sendo alvo do destino, 

desde bem menino, 

 vou driblando a vida. 

 

2 

Sonho com um mundo novo 

 para este povo 

 que está vindo aí. 

 

Bater no peito orgulhoso 

 e com muito gozo: 

 “não saio daqui. 

 

Aqui foi onde nasci 

 terra em que cresci 

 e onde vou viver”. 

 

Este meu solo é legal, 

 não tem outro igual, 

minha vida é você. 

 

Luciano Ferreira de Souza 

Coração de Maria - BA 

 

Mas... 
 

Passos calmos e uma longa caminhada... 
São feitos de tijolos os meus ideais. 

Dias chuvosos e noites serenas me acompanham. 

O silencio não me deixa dormir e essas luzes que pouco acalmam, 
pouco dizem. 

Sou como você vê, mas muito distinta daquilo que miras. 

Gosto mesmo é do que estar por vir, 
do desejo, do medo, do desconforto de amanhã 

e ainda das palavras poucas, das mãos estendias, 

dos fins de tarde livres e daquela velha companheira de sempre! 
Sou repleta de sabores e saberes meus. 

Ainda sou assim, um tanto quanto, minha. 

 

Rafaella Madalena Tuxá 

Estudante de enfermagem – UEFS  

 

 

Fratura 
 

a fratura do lenho  

beija a terra 

o infinito escorre 

o nome resiste 

ao tempo das lápides 

morrer carece de indicação 

 

Liris Delma  

Indaiatuba - SP 

 

Recado de alegria 
 

Criança é para estar feliz, sempre! 
Chorar só pra nascer. 

Para mamar se preciso for. 

E depois, se sentir dor 
Para ver que logo passou! 

E quando for vovô que muito tempo feliz passou, 

Pode chorar, 
Se de alegria for. 

Bote uma placa em seu coração: 

Aqui tem criança feliz 
 

Gildenor Carneiro  

Serrinha - BA 

Lu Paternostro 


