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Missão: Oportunizar espaços para atividades artísticas, lítero-culturais e científicas a todos sem distinção
de classe social, nacionalidade, orientação sexual, etnia, ideologia ou crença religiosa.

Lema: Vivamos a arte, a literatura e as ciências em manifesto pela construção da cidadania planetária.

Ser pai

é ter 

vocação 

para amar.

Poesias

Contos

Crônicas

Aos pais do 

universo 

Alpas 21, 

nosso desejo:

sejam felizes.

Importante alerta!

A Alpas 21 foi criada por idealistas, escritores,
poetas, professores e cientistas em 1998 em Cruz Alta / RS
como Associação e transformada em Academia Interna-
cional de Artes, Letras e Ciências a Palavra do Século 21
com registro no Cartório Civil.

Pela atuação ética e compromisso com o aper-
feiçoamento dos autores, divulgação de suas obras e
fortalecimento da literatura, das artes e das ciências, a
ALPAS 21 cresceu, recebemos a adesão de escritores de
todo o Brasil e de outros países. Lançamos as bases do
associativismo literário a partir de pesquisas na legislação
e consultas à ABL no Rio de Janeiro.

Por nossa respeitada atuação, outras academias
copiaram nosso estatuto e nossas atividades, sem ética e
sem respeito a nossa história.

Porém, algumas instituições atuam como empresas,
onde os escritores são clientes e suas obras apenas
produtos comerciais, ou por vezes seus presidentes têm
finalidades escusas e ocultas, outras são fantasmas, isto é,
não existem legalmente.

Portanto, fiquem atentos!

Rozelia Scheifler Rasia – Presidente ALPAS 21

A poesia salva muitas vidas,
não apenas da morte,
mas da própria vida.

Rozelia Scheifler Rasia,
Presidente ALPAS 21



Muitos de nós não teremos neste

14 / agosto o privilégio de um momento

terno, de carinho e afeto com nossos pais,

dada a circunstância de suas ausências

físicas.

Somos um pedacinho deles, um

pouco do muito que eles representam para

a vida... Carregamos em nosso sangue

não apenas o DNA daqueles que nos

conceberam, mas também características

físicas, atitudes, empatia, caráter...

Vai faltar sim aquele abraço mais

do que especial, aquele beijo, aquele

afago, aquele “eu te amo” sempre sincero.

E por mais que recebamos muitos

abraços e beijos de nossos filhos, nós que

somos pais nunca deixaremos de ser

filhos, de sentir aquele aperto no peito que

sinaliza para um sentimento louco de

saudade que se expande e nos invade.

Uma poesia, talvez uma crônica ou

um simples acróstico. Transportamos para

o papel tantos sentimentos...

Saudade, palavra definidora, triste

e ao mesmo tempo encantadora.

Seu pai, meu pai, nossos pais,
nossos amores eternos.

Jornal Correio da Palavra
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O leve e macio
raio de sol
se põe no rio.
Faz arrebol...

Da árvore evola
amarelo, do alto
bem-te-vi-cartola
e, de um salto

pousa envergado
no bebedouro
a banhar seu louro

pelo enramado...
De arrepio, na cerca
já se abriu e seca.      

(Manoel Wenceslau Leite 
de Barros. Um bem-te-vi.)

Tristeza de quinta

Hoje imaginei a tristeza das
quintas feiras. Foi assim com Gabriel
Garcia Marquez e repetiu-se com Manoel
de Barros. Ambos alçaram voo em plena
quinta feira cinzenta. E como ele dizia
“prezo a velocidade das tartarugas mais
que as dos mísseis”. Pra quem nasceu na
barranca do rio, no beco da Marinha na
cidade de Cuiabá, hoje é do universo é do
tudo porque a poesia é tudo. Deus já era
um poeta quando criou o homem a sua
semelhança. E quando fez nascer Manoel
de Barros em solo mato-grossense nos
fez maiores do que realmente somos. E
quando ele falava de sapos, cobras, rãs e
rios; nos mostrava o caminho da
felicidade. Porque na poesia descobrimos
a felicidade na insignificância e das
pequenas coisas.

Além de ser o nosso maior poeta, Manoel de Barros divulgou
as belezas e potencialidades do Estado, enriquecendo assim, a história
da literatura e a cultura do local que ele escolheu para viver ao lado de
sua esposa Dona Stella, que se deleitou da presença do poeta por 64
anos, até os últimos momentos, ali na Rua Piratininga, na capital de
Mato Grosso do Sul. Quero inclusive deixar registrado, o que significa
amor de verdade e quando duas almas gêmeas se encontram na flor
póetica do bem querer. Ela faleceu na véspera do aniversário do poeta,
que completaria naquele ano 103, em 19 de dezembro, foi em 2020.
Sua amada então entrou pela ultima vez em seu adorável fusca e deu a
partida para a transposição da alma pantaneira até chegar a beira do
Rio Paraguai e entre flores de camalote, respirar o ar do amor e
encontrá-lo.

Traduzindo-o em números, o nosso poeta-mor se tornou
referência no gênero poesia e teve 34 obras publicadas sendo a
primeira em 1937 e a mais recente no ano passado. No exterior, teve
três obras traduzidas em Portugal, França e Espanha. A história do
escritor começou com “Poemas Concebidos Sem Pecado", feito
artesanalmente por amigos quando ainda tinha 19 anos numa tiragem
de 21 exemplares. Tenho a consciência da dificuldade de escrever
sobre quem é e sempre será o ourives da escrita, mas na minha
memória ficará a “cadeira número 1” da Academia Sul-Mato-Grossense
de Letras e as doces palavras de sua filha Martha, que no último adeus,
com os olhos rasos dágua... recitou um dos versos que ele mais gostava
“Do lugar onde estou, já fui embora”.
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O que é estar sozinho? É não ter
companhia para o que quer que seja? Seria
não ter família? Difícil. Normalmente,
todos nós nascemos de pai e mãe, que por
sua vez tinham família. Pode até não ser a
família que você escolheria, mas ela existe.
Seria não ter amigos? Também difícil. Você
precisa ser uma pessoa ignóbil para não ter
ao menos um amigo ou uma amiga. Até os
facínoras tem um ou mais adeptos ou
seguidores (nem sei a razão). E se começar
a refletir com cuidado percebe que
realmente tem algum, quiçá alguns amigos.

Realmente, viver sozinho não faz
ninguém feliz. Eu não gosto de estar
sozinha. Eu gosto de pessoas, de com-
panhia, de estar entre pessoas. Entretanto,
não creio que precisemos de alguém 24h
ao lado para nos sentirmos felizes. Há mo-
mentos em que desempenhamos nossas
atividades, sejam elas quais forem, e nos
sentimos felizes e não solitários. Mas, não
por muito tempo. É bom saber que mais
tarde, ou no dia seguinte teremos com-
panhia. Todos os tipos de companhia nos
completam e nos fazem felizes. Amor de
um homem ou de uma mulher, amor de
amigos, amor de filhos e outros que
preenchem algumas horas dos nossos dias.

A felicidade pode ser de momen-
tos como tantos comentam. Entretanto,
esses momentos podem ser prolongados
ou não. Causam tanto bem e felicidade que
permanece em nós por um longo tempo;
são as recordações agradáveis e prazerosas
daqueles momentos, horas, dias, meses,
anos em que fomos felizes e que ali-
mentam uma doce sensação dentro de nós,
tornando um pouco mais duradoura os
períodos felizes.

"Felicidade não precisa muito" eu
escrevi em crônica. Não foi simplesmente
uma crônica. É minha crença. Uma
conversa (até virtual), uma mensagem, um
sorriso, um abraço, um elogio, uma
companhia silenciosa... um gesto delicado,
gentil, amoroso, afetuoso, amigável pode
nos oferecer felicidade, afastando o sem-
timento de solidão. Saber que nossas vidas
são compostas de várias atividades, com-
promissos em que pessoas demonstram
prazer em estar conosco, em nos receber

Opções para viver

Saber que nossas vidas são compostas de várias atividades,
compromissos em que pessoas demonstram certo prazer em estar
conosco, em nos receber afasta a angústia da solidão e talvez
transforme o momento em que estamos sozinhos no espaço
temporal para refletirmos, para criar, para realizar tantas coisas, ou
poucas, que gostamos e preferimos.

Nem sempre estar sozinho significa estar infeliz ou solitário.
Pode significar um período que precisamos para desenvolver nossos
talentos, por exemplo. Todavia, não precisa ser por muito tempo.
Felicidade também depende muito da nossa forma de ver o
ambiente que nos rodeia, de ver o mundo. A nossa mente cria
sombras ou claridade. O melhor que podemos fazer é deixar que a
claridade alcance a maior parte da nossa mente.

O melhor que podemos fazer é entender que a felicidade é
como nos envolvemos com o que nos cerca, como vemos o que está
no nosso entorno, com as pessoas com as quais convivemos. Como
entendemos e lidamos com o nosso jeito de ser. Esse entendimento
de nós mesmos é difícil e doloroso para muitos. A força de vontade
tem que suplantar o desejo da inércia, da passividade, do desânimo,
da tristeza e até da depressão. Reagir se faz premente. É possível?

Muitas pessoas dirão que é uma reação além de suas
forças. Que a tentativa de se livrar do estado melancólico é um
esforço hercúleo. Não dão conta. Um obstáculo intransponível. E se
escondem dentro de casa. Esquecendo que o sol brilhante, a chuva
úmida, o dia como for, a noite como vier poderá ser um sopro, um
bafejo que libera do ar pesado da moradia, cujas paredes ouviram
lamúrias e choros. Estão impregnadas desses sons que não
confortam ninguém.

Todavia, várias pessoas dirão que é possível reagir. Que a
prostração não deve durar mais que minutos (60’ no máximo), pois
agride nosso amor próprio, nossa autoestima, nossa vitalidade,
nossa vontade de bem viver. Não é cedendo ao desespero, à
autopiedade que as situações negativas e de desgosto se
resolverão.

O que é ser feliz? O que é não se sentir solitário? O que é se
sentir solitário? Não há resposta pronta para esses
questionamentos que todos se fazem. Cada um de nós terá sua
própria resposta, encontrada no recôndito de si mesmo. Depende
de como cada um se vê e se entende, assim como percebe e sente a
vida. O valor de cada pedacinho que compõe sua vida. Gratidão por
estes pedacinhos. Reconhecimento do seu valor como ser humano.
Capacidade de acreditar em si para ser feliz, sem dependências.
Capacidade de entender que estar sozinho não é o mesmo que
estar solitário. Então, o que é estar sozinho?
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O silêncio fala por si só
Numa batida sem ritmo
No coração finito
De uma alma infinita
Rugas implacáveis de uma vida passageira
Fios de cabelos brancos que a vida teceu
Agora sem brilho
E, no olhar, a serena inquietação
Sem fim
As mãos trêmulas pintadas já não reagem 
para acariciar
Mas ainda assim pedem afago e amor.

Do livro
”Posso te Amar”
de Zeli Scheibel
(Amazon).

O livro não vai morrer, o
leitor metaforicamente falando é
remédio e soro fisiológico que
alimenta o poder da escrita. Já
por sua vez o escritor também via
de metáfora é o médico que de
plantão não abandona o seu
paciente pois sabe que se deixar
“passar em branco” o receituário
a ser prescrito e escrito para que
o mesmo sobreviva perderá seu
paciente.

Seu sistema imunológico
recebe a vacina composta por
poesia, contos, prosas, versos,
romances, ficção... uma verda-
deira bomba de cura cujos efeitos
colaterais são amor, alegrias,
emoções, aprendizado, evolução
e iluminação.

Fechado ou abandonado
em uma estante não morre, sim-
plesmente hiberna até que o
degelo de um coração solitário o
acolha em seu colo o desper-
tando para sua vida imortal. Se
for incinerado também não
morrerá suas cinzas são a fênix
da inspiração que se espalharão
pelo universo alimentando novas
ideias ressurgindo como semente
brotada em campo queimado.

Com certeza o livro
nunca vai morrer, seu cheiro de
novo ou de mofo restaurado em
um sebo nunca vai deixar de
existir, suas inebriantes histórias
serão sempre lidas, relidas e
contadas, sua eterna presença
estará sempre na moda porque
um livro será sempre um livro.

O livro não 
morrerá

Altiva e inspiradora
Portadora de inúmeras emoções
Surge dos mares e percorre os ares
Iluminada, por vezes, exibe as belezas
E afaga lágrimas de dissabores,
Testemunha juras de amor,
Ameniza a dor da saudade...

Lua! Oh, Lua!
Nunca abandone o poeta,
Teu confidente mesmo quando oculta estás
Mescla-te em sua palavra,
Quer seja branda ou voraz...

Lua, Sol, Estrelas, Terra,
Poeta HOMEM, sorriso CRIANÇA,
Entre incontáveis SERES que compõem
o UNIVERSO
Palavras eternizadas em versos
Movimentos, evoluções
Agradecendo sempre ao CRIADOR,
Pela PAZ, pela FÉ, pelo AMOR. 

Lua & amor
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Os conhecimentos prévios são
inevitáveis durante o permanente pro-
cesso educacional, eles fazem parte da
prontidão de cada ser. E precisam ser
(sempre) levados em consideração.

A avaliação de um alunado
passa pelo crivo oriundo da lavra dos
antecedentes prévios de saber, que ca-
da “ser em alumiação”, ou seja, cada
aluno carrega em sua bagagem aca-
dêmica. Seria absurdo excluir o preté-
rito cultural e social de cada humano.

Diversidade,
equidade e
alteridade
sempre!

Extraio de minha vivência professoral, de anos na malha estadual no
Rio de Janeiro diversas experiências plurais com discentes portadores de
comportamentos variados. E sempre a tônica da equidade, e alteridade fora
minha companheira ao atuar no palco (por vezes) intricado do complexo
projeto/ processo de gerar educação, e nunca como reprodutora, mas
sempre com senso crítico e liberdade de ação recheada do encantamento da
reflexão, e do respeito à ética na diversidade. A educação bancária não cabe
na mala do humanismo, ela é um ato de exclusão. A educação existe para
transformar a sociedade, e não adestrá-la aos seus interesses rapaces.

Encontro na práxis do psicodrama moreniano uma ferramenta
genial para combater o fenômeno biopsicossocial da colonialidade crônica.

Junto à diversidade humana, ele une o teatro a psicologia, e faz
brotar a unicidade. A técnica é aplicada ao grupo, e ao mesmo trabalha o
indivíduo. Inclusive sob a forma de “Ideia legislativa” enviei a Casa
parlamentar Senado Federal uma proposta para incluir o PSICODRAMA
como disciplina da grade curricular do Ensino Médio.

Como atriz e produtora teatral com DRT 046699-RJ já realizei
inúmeros projetos transversais lúdicos, utilizando a dramaturgia como ponto
alto, com alunos da Educação básica ao longo de uma de duas décadas, e vi
os resultados brotarem, muitos deles transformando a apatia colonial
brasileira da maioria, em valorização da autoestima há muito perdida. Isso
foi uma intervenção e tanto.

Ligue 
(55) 3324 1687





Doce sorriso

Era vermelhinha de carteirinha. Dia de
comício do Lula, candidato à Presidência da
República. Claro que fui ao Vale do Anhangabaú, dar o
meu apoio e afeto. Levei comigo meu filho mais novo.
Tinha por volta de dez a doze anos. Adolescente não
tem paciência para estas coisas. Sem querer, quis
compensá-lo pelo sacrifício. Na volta, encontramos
um amigo e fomos os três para um barzinho na
Avenida São João. Nenhum de nós falamos em como
pagaríamos a conta. Eu estava com pouco dinheiro e
um eterno cartão de crédito do BANESPA, mais nada.

O meu menino pedia isto e aquilo e eu,
despreocupada, cedia. Quando decidimos ir embora,
e já passava das dez da noite, percebi que aquele
estabelecimento não aceitava cartão e, que nossos
créditos não cobririam as despesas. O que fazer?

Meu filho ficou com meu amigo, que fingia
terminar de ler o jornal mil vezes lido daquele
domingo! Eu fui ao Caixa Eletrônico 24 horas.
Primeiro, segundo... Nada! Fui subindo a pé a São
João. Cheguei, nervosa ao Largo do Correio. Nada!
Nenhum dos caixas eletrônicos funcionava! Fui até o
Largo São Bento, na matriz do BANESPA, ali, dormiam
muitos moradores de rua. Estava frio. Entrei e não
consegui retirar dinheiro nenhum. Saí, já
desesperada! E vi um mendigo vir em minha direção.
Olhei para ele, simplesmente apavorada! Ele sorriu
pra mim, acho que foi o mais doce sorriso que
alguém me deu. Perguntou-me de quanto eu
precisava e ao dizer, simplesmente contou sua
fortuna e a depositou em minha mão. Nunca mais eu
o vi e nem pude agradecer pelo que me fez de bom. E
me envergonho por ter sido tão egoísta.

Às vezes, na vida, a ajuda vem de quem
menos esperamos e passamos a ter uma gratidão
eterna por pessoas que jamais reencontramos.

Ato solene

O amor latente

De modo contente

Surge em minha mente

Lembra um ato solene

Provém lívido e perene

E comove a todo passante

Mesmo aquele que segue adiante

Percebe a sua beleza radiante

De ocorrer em toda Ciência

Do cotidiano e sua efervescência

Do porvir e do presente alegre

Acontece o fluir do sentimento

Que resultarão em agradáveis

momentos.

Carlos Frederico in.: Vozes de Min´Alma

(Mondrongo-BA: 2017). @carlosfredericoescritor

Apelo da sorte

Há fatos e coisas                                              

que não se pode explicar

P erro de um dia fatal no amanhã

A falta de sorte na vida tensa

Profundo e sensato apelo ‘a sorte

Rápido e seguro grito de vida

Convicto da certeza de dizer amém

Feito com doce aventura de viver

Num mundo perto

Cuidado amigo um “bomba”                        

sobre a tua cabeça

Amigo e irmão nesta vida. 

Carlos Frederico in: Lírica Amizade (Opção 2-

RS: 2013). @carlosfredericoescritor



A vida é uma sucessão de
tempos. Tempo de nascer, tempo de
crescer, tempo de estudar, tempo de
amadurecer, tempo de sonhar, tempo de
enamorar-se, tempo de realizar sonhos e
tempo de despedir-se.

Quando se é criança, o tempo
parece tão longo. É só lembrarmos de
quanto demorava o intervalo entre um
aniversário e outro, de chegar a Páscoa
ou o Natal. E as férias, então, como
demoravam. O tempo das brincadeiras
parecia voar, passava tão rápido.

E conforme vamos crescendo,
vivendo diferentes tempos, vamos
ampliando o seu significado. Nossas
experiências foram fundamentais para
nosso amadurecimento. E com o passar
do tempo da infância e da juventude o
tempo foi assumindo outras configu-
rações em nossa mente. Quanto mais
avançamos no tempo, vão surgindo
novos desafios: trabalho, responsa-
bilidades, família e, de repente, perce-
bemos que a vida está passando muito
rápida. Parece que não temos tempo de
realizar todas as nossas tarefas ou
objetivos.

Então nos vemos dizendo:
“Antigamente o tempo parecia que não
passava tão rápido...” Eis a palavra
mágica que indica que já vivemos um
bom tempo:“antigamente”. E mais ainda,
quando abrimos as gavetas de alguma
cômoda e lá encontramos álbuns com
fotos dos nossos avós, pais, tios e amigos
de infância e muito mais.

Um dia
chega o 
antigamente

Objetos guardados que nos remetem a
momentos tão especiais. Lembranças e
mais lembranças...

Esse tempo de antigamente é tão
cheio de vida que, às vezes, queremos
voltar no tempo. Histórias e mais
histórias transformadas em saudades. Na
realidade, a saudade é um meio que o
tempo utiliza para serenar os corações
saudosos. Afinal, será que existe alguém
que não sinta saudades?

E quando sentimos a saudade
apertar em nosso peito, visitamos esse
tempo de antigamente para lembrar,
reviver e sentir como a vida valeu a pena,
embora ao longo de toda a trajetória
tenham ocorrido dores e despedidas.
Mas o tempo da vida é assim...

O importante, pois, é aprender a
viver de tal forma, buscando
compreender o próprio tempo e
respeitar o tempo daqueles com os quais
convivemos. O tempo não é igual para
uma família, nem para amigos. São
diferentes tempos que se entrecruzam,
podem completar-se, mas não se
anulam.

Enfim, o tempo da vida, esse
tempo chamado de antigamente, vai
ensinando que todos os tempos são
significativos e o que realmente importa
é viver cada tempo de tal forma que o
próximo tempo seja um convite à vida.
Quando um tempo termina, outro tempo
inicia... O tempo assim está sempre a nos
ensinar sobre a vida. E nós, estamos
aproveitando o tempo dessas lições?
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A origem da família estende-se por um passado
imensurável, e se perde no tempo por ser impossível definir
sua extensão. No entanto, é singular a ideia de que os seres
vivos se unem e criam vínculos uns com os outros desde sua
origem, seja em decorrência do instinto de perpetuação da
espécie, ou seja, pelo desejo de não viver só, a ponto de se
ter por natural, muitas vezes, a ideia de que a felicidade só
pode ser encontrada a dois.

Desde os primórdios da história da humanidade o
significado de família, vem sofrendo várias alterações. Por
longos anos tivemos o modelo patriarcal, como o próprio
nome indica, caracteriza-se por ter como figura central o
patriarca, ou seja, o “pai”, que é simultaneamente chefe do
clã, portanto, esse modelo ficou no passado, com o
surgimento de novas versões. No entendimento jurídico,
família pode ser composta por outros tipos de agregados
familiares, com complexidades de fatores que unem as
pessoas. Dentro de uma conjuntura social contemporânea,
segundo o dicionário CEGALLA, família significa:

1. Grupo de pessoas aparentadas que vivem no
mesmo teto, tais como: pai, mãe, filhos e avós. 2. As pessoas
do mesmo sangue.3. Grupo de indivíduos que professam o
mesmo credo, e com os mesmos interesses.

O núcleo formado por um homem e uma mulher,
vem sofrendo com as rápidas mudanças ocorridas na
sociedade. Ao observarmos o conceito de família no Brasil,
percebe-se que, ao longo da história da civilização houveram
mudanças, tais como; econômicas, religiosas, culturais,
artísticas, e a família adequou –se, esculpindo um novo
modelo de sobrevivência.

A Constituição Federal de 1967, em seu art.167 diz
que: “A família é constituída pelo casamento”. Já a
Constituição de 1988, diz que a família é; “A comunidade
formada por qualquer dos pais e seus descendentes.”

Enquanto que: o Novo Código Civil Brasileiro,
instituído em 2003, diz que a família deixou de ser aquela
constituída unicamente através do casamento formal, ou
seja, composta de marido mulher e filhos.

Pelo fato da família estar em constante evolução,
diversos são os modelos familiares existentes ao longo da
história da humanidade. Cada qual com seus ditames,
diretrizes, costumes e práticas. O homem percorreu um
longo caminho de experimentos, e, a cada estágio avançado,
pouco a pouco descobertas são alcançadas e assim, a
humanidade progride.

Modelos de famílias
- Família nuclear e ou família extensa - composta

pelos pais, filhos, avós, tios, primos e, outras relações de
parentescos.

- Família matrimonial, pela ideia tradicional de
família constituída, a partir da oficialização do matrimônio.
Pela lei vigente, a família matrimonial compreende; civil e
religioso, podendo ser hétero ou homoafetivo.

- Família informal- é o termo utilizado para os agregados
familiares formados a partir da união estável entre seus elementos, este
tipo de família recebe todo tipo de amparo mesmo sem a oficialização do
casamento.

- Família monoparental- foi constituída pela Constituição de
1988, formadas por criança ou jovem e apenas um de seus progenitores
(pai ou mãe).

- Família reconstituída- essa família é formada quando pelo
menos um dos cônjuges possui um filho de um relacionamento anterior.

- Família anaparental- são as famílias que não possuem a figura
dos pais, onde os irmãos tornam-se responsáveis uns pelos outros.

- Família unipessoal- estas famílias geralmente moram sozinhas,
com uma função jurídica importante, recebem amparo legal e não
podem ter suas heranças penhoradas pela justiça, são pessoas solteiras,
viúvas ou separadas. A lei também abrange um agregado a partir de
laços afetivos, como no caso de amigos, onde não há parentalidade.

A sociedade do século XXI é uma sociedade plural, complexa,
diferenciada; logo, é evidente que para haver família não é preciso haver
homem e mulher, pai e mãe, apenas pessoas conjugando suas vidas
intimamente, por um afeto que as enlaça. Sérgio Resende de Barros
(2002, p. 09), chega a afirmar que:

A matrimonialização e a patrimonialização são fenômenos
muito antigos na história da humanidade e surgiram naturalmente.
Como fenômeno biológico e social, a família é estrutura básica e terreno
fértil, onde o indivíduo cresce e se desenvolve física e psicologicamente,
construindo seu caráter e desenvolvendo sua personalidade.

Por não ser um todo igual, cada estrutura familiar se apresenta
de um modo distinto, e são essas variantes que levam o indivíduo a
escolher o modelo familiar que lhe parecer melhor, e esse é um aspecto
central, a adequação com o LAR: lugar de afeto e respeito (DIAS, 2016,
página 33).

Conclui-se que, novos valores vêm inspirando a sociedade
contemporânea. Funda-se uma nova ordem social rompendo com a
concepção tradicional de família. A característica fundamental da família
passa a ser o afeto. Desse modo, pouco importa a “espécie” ou “tipo” de
família na qual o indivíduo está inserido, o que deve ser levado em
consideração é o seu fundamento, que deve ser a plena realização do ser
humano, a fim de concretizar o bem-estar de seus membros.

Fontes consultadas:
BARROS, Sérgio Resende de. A ideologia do afeto. Revista Brasileira de
Direito de Família. Porto Alegre: Síntese e IBDFAM, v. 4, n. 14, p. 5-10,
jul./set. 2002.
Constituição Federal de 1967, em seu art.167, e 1988.
Código Civil Brasileiro, 2003.
DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 11. ed. rev. atual. ampl.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.
Dicionário CEGALLA.

As transformações 
da família no 
decorrer dos séculos

O afeto é que conjuga. Apesar da ideologia da família parental de
origem patriarcal pensar o contrário, o fato é que não é requisito
indispensável para haver família que haja homem e mulher, nem pai e
mãe. Há famílias só de homens ou só de mulheres, como também sem
pai ou mãe. Ideologicamente, a atual Constituição brasileira, mesmo
superando o patriarcalismo, ainda exige o parentalismo: o
biparentalismo ou o monoparentalismo. Porém, no mundo dos fatos,
uma entidade familiar forma-se por um afeto tal – tão forte e estreito,
tão nítido e persistente – que hoje independe do sexo e até das relações
sexuais, ainda que na origem histórica tenha sido assim. Ao mundo
atual, tão absurdo é negar que, mortos os pais, continua existindo entre
os irmãos o afeto que define a família, quão absurdo seria exigir a
prática de relações sexuais como condição sine qua non para existir
família, Portanto, é preciso corrigir ou, dizendo com eufemismo,
atualizar o texto da Constituição brasileira vigente [...].



Início de ano letivo. Na escola havia uma
grande festa de integração de novos alunos. E
correria pelos corredores e andares daquela
escola no centro da cidade pacata, mas com
muitas histórias contadas pelas pes-soas mais
velhas.

Uma das tarefas da festa era pesquisar
na grande biblioteca alguns acervos antigos, e
alguns alunos foram escolhidos para perma-
necerem até tarde naquele mausoléu.

A sala
Então, o aluno Paulo foi escolhido para

continuar a pesquisa. Devia subir nas escadas até
o último dos degraus para encontrar valiosas
obras que ali permaneciam escondidas entre a
poeira do tempo.

Paulo ficou com sua colega Sara, que é
muito charmosa - ele sente uma atração por ela.
O trabalho começa e Paulo fica entu-siasmado
com as relíquias ali encontradas: Cervantes,
Literatura Grega e outros clássicos de que ele
apenas tinha ouvido falar.

Enquanto Sara passa uma flanela seca
para tirar a poeira dos livros, comenta com Paulo:

- Paulo você viu que livros interessantes
estamos encontrando?

- Claro, percebi, e olha aqui este outro,
chega a estar amarelado pelo tempo! Não
imaginava que seria tão legal fazer esse trabalho.

Sara responde:
- Nem eu tinha noção de que seria tão

interessante ficar por aqui procurando essas
relíquias da Cultura Universal.

- Bem, disse o rapaz, vamos adiante por
que já está ficando tarde.

Eles recomeçam a olhar os livros, e
muitos autores vão aparecendo para eles. Não
percebem que já é madrugada e continuam
empolgados com a pesquisa.

A luz da sala começa a piscar e Paulo
resolve sair da escada para não cair. As luzes
apagam-se, e o escuro toma conta da biblioteca.

Nesse instante, ouve-se uma voz com
um timbre forte.

- Vocês estão revirando meu Santuário,
meus livros, meus tesouros!!

Sara e Paulo olham-se e ficam terrivelmente apavorados com
aquela voz sinistra. Abraçam-se com medo daquela situação misteriosa.
Estaria acontecendo mesmo? Ou seria apenas fruto da imaginação deles? A
verdade é que estavam ali, tremendo, totalmente apavorados!

A voz novamente diz:
-Que fazem aqui? Por que estão revirando meus livros? Eu faço

parte da história deles e não admito ninguém aqui. Quero Paz!!!Saiam daqui!
Eles correm em direção à porta que estava trancada. Percebem que

o barulho da festa já tinha cessado e que estavam sozinhos naquele lugar.
Procuram voltar ao equilíbrio e falam com aquela voz, pois nada

enxergam, apenas escutam a sinistra voz:
- Quem pensas que és para dizer o que devemos fazer? Somos

alunos desta Escola e estamos procurando obras raras para nossa atividade
de início de ano.

- Sou a voz da consciência dos livros que aqui estão. Muitos alunos
entram e fazem horrores conosco e continuamos calados. Mas hoje não
contive minha fúria e resolvi gritar, pois vocês estavam revirando os mais
raros livros dessa biblioteca. Estes acervos guardam a memória do universo.
Aqui, quem tiver sabedoria para lê-los, irá encontrar muitas riquezas do
nosso Vernáculo. Penso que estar guardando esses tesouros me faz ser o
dono dessas verdades. E ao vê-los, procurei assustá-los para não levarem
daqui obras tão especiais, que enaltecem a nossa memória.

- Desculpe, responderam os jovens, mas não estávamos fazendo
nada errado. Só queríamos mostrar esses livros para os alunos novos. Nossa
biblioteca guarda muitas memórias e devemos preservar o que ainda resta.

A voz responde:
- Pois já tenho trabalho demais com as Donas Traças que invadem

os livros e devo ficar por aqui para afugentá-las com minha presença. Por
isso, a voz da consciência dos livros sempre irá permanecer nas bibliotecas
para não deixar que os monstros que invadem esses recintos maltratem a
existência desses livros.

Paulo e Sara acalmam-se, pensam já terem conquistado a Voz. Ledo
engano!

Ouvem um grito horrível que se mistura com outros naquela sala
enorme e percebem que não estão sozinhos. De cada livro sai um
personagem, gritando em direção a eles. As luzes começam a voltar e ficam
piscando.

Os dois se olham e saem correndo. Sentem que estão sozinhos com
aqueles personagens, numa noite misteriosa.... Ao saírem dali, Sara e Paulo
vão para o corredor, a porta da biblioteca se fecha e o silêncio volta a reinar.
Sentam-se no chão, esperando o dia amanhecer, e caem no sono.

A porta se abre e chega a professora, juntamente com os alunos,
que começam a zoar deles:

- Quiseram ficar sozinhos?! (risos...)
- Onde estamos? – perguntam-se os dois jovens, ainda sonolentos.

Olham para os lados e percebem que não tinham saído de dentro da
biblioteca. E as vozes? O que aconteceu ali com eles? Ficam se olhando e
percebem que tudo foi um sonho.

SERÁ?
Os colegas vêm abraçá-los e dizem que, quando foram embora, não

notaram a falta deles. Todos saem.
Sara e Paulo ouvem aquelas vozes novamente e caminham

apressadamente sem olhar para trás.

Mistério na
biblioteca



O adeus ao gênio do humor

Latuff, Nando Motta, Gilmar, Carlos Reis, entre
outros chargistas brasileiros, homenagearam no traço o
querido José Eugênio “Jô Soares”, que faleceu aos 84 anos,
no dia 05/agosto, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.
O humor inteligente nunca mais será o mesmo.

Rio de Janeiro, 1886. A diva francesa Sarah Bernhardt (Maria
de Medeiros) se apresenta no Brasil. O público se curva perante o
talento de Sarah, incluindo o imperador D. Pedro II (Cláudio Marzo),
que lhe conta um segredo: um valioso violino Stradivarius, um
presente seu à baronesa Maria Luíza (Cláudia Abreu), desaparecera
misteriosamente. Sarah sugere o famoso detetive Sherlock Holmes
(Joaquim de Almeida) para investigar o caso., sugestão prontamente
aceita. Enquanto isso, um assassinato choca a cidade e deixa em
pânico o delegado Mello Pimenta (Marco Nanini). Uma prostituta fora
assassinada e teve suas orelhas decepadas e uma corda de violino
estrategicamente colocada em seu corpo pelo assassino.

O filme "O xangô de Baker Street" é bastante fiel ao livro "O
xangô de Baker Street“, de Jô Soares.. E talvez até seja por isso que
não tenha considerações “fora da caixa”, mesmo para quem não leu o
livro. Existem algumas passagens que ficaram melhor no filme, mas o
final, por exemplo, ficou melhor impactado no livro que no cinema. No
mais, vale ressaltar a excelente caracterização de época e produção,
impecáveis, e ainda as atuações de Anthony O'Donnell como Dr.
Watson - de longe o melhor do filme - e de Joaquim de Almeida como
Sherlock Holmes, que protagoniza algumas cenas divertidas e
interessantes. Filme excelente.
(O Xangô de Baker Street, Brasil, Portugal, 1999), baseado no livro homônimo, 
de Jô Soares.
Gênero: Comédia
Duração: 118 min
Distribuidora: Columbia
Produtora(s): MGN Filmes, Sky Light Cinema
Elenco: Joaquim de Almeida,
Maria de Medeiros, Anthony O'Donnell,
Marco Nanini, Cândido Damm,
Nelson Machado, Cláudia Abreu
e Cláudio Marzo.
Músicas: Edu Lobo
Roteiristas: Patrícia Melo e Miguel Faria Jr.
Diretor: Miguel Faria Jr.
Censura: 14 anos

Amizade
Olá Amigão!
O tempo esconde a vontade da 
gente
Não deixa aproximar nem abraçar
Driblo e vou ao seu encontro
Um dia podemos abraçar
Somos amigos, nada a duvidar
É como abraçar o filho que chega na 
gente querendo um abraço
Sei que o tempo é enciumado
Digo!
Ao amigo não posso esquecer
Nosso abraço dura muito
Um segredo que só a amizade pode 
explicar.

https://josehiltonrosa.recantodasletras.com.br

S é t i m a  a rt e

https://josehiltonrosa.recantodasletras.com.br/


Era uma vez em um tempo muito
distante desse tempo...

Coisas muito estranhas que o
vovô contava.

Ele dizia cheio de si, que as
pessoas fechavam acordos sem precisar de
assinaturas reconhecidas em cartório.

E que o fio do bigode valia mais
do qualquer documento! Vê se pode?!

Que as coisas eram muito
valorizadas, por isso requeriam muito
cuidado, evitando ser quebradas, pois
naquele tempo também era muito difícil
ser compradas...

Olhe só isso! Dizia que os
relacionamentos eram duráveis e não
recicláveis...

Que os casamentos eram
escolhidos, geralmente pelos pais e que
não adiantava reclamar, ou espernear.

Uma vez dada a palavra, tinha que
casar!!! Foi assim com meus avós...

Histórias que o 
vovô contava

Meu bisavô deu a mão de minha avó ainda com quinze anos.
Meu avô, um viúvo com seus quarenta e nove anos, a mocinha desposou.
Sina de todas mulheres daquele tempo...
Não se pode afirmar a famosa frase que viveram felizes para sempre, mas

sei que viveram juntos a vida toda e que honraram seus juramentos e o casamento.
Vovô falava sempre sobre dignidade, e que essa realmente nunca estava à

venda!
E que os velhos, como ele afirmava, eram muito valorizados e respeitados.
E que as crianças e os jovens sentavam para ouvi-los contar histórias e

ainda se encantavam com elas!
A velhice era naqueles tempos, um sinal de sabedoria, mesmo que muitos

deles nunca tivessem frequentado uma escola!
Dizia que os valores de seu tempo tinha outros valores.
Que o Ser valia mais do que o Ter! E que os bens materiais, não eram mais

valiosos que os sentimentais!
E olhe só! Não precisam dos serviços meteorológicos!
Meu avô sabia se iria chover simplesmente olhando para o céu.
Sabia o tempo ideal pra plantar cada alimento e colher...
E que nem relógio precisavam ter!
Porque naquele tempo o tempo não era cronometrado.
Corria simplesmente a ritmos naturais.
E que ninguém precisava agendar horários ou visitas.
As pessoas simplesmente chegavam e eram bem recebidas com apertos de

mãos, abraços e com um cafezinho acompanhando com a prosa que durava horas e
horas...

As crianças da casa brincavam felizes com os filhos das visitas, brincadeiras
inocentes e puras, que ficaram perdidas, esquecidas naquele tempo.

E dizia ainda que quando as visitas iam embora toda a família as
acompanhava até a porta e ficavam acenando até que seus vultos desaparecessem
pela rua...

Era uma vez muito distante desse nosso tempo....
Coisas curiosas e valiosas, que se perderam no tempo...



El arte invade el ambiente entre 
Poesía y las teclas del piano... 
Moviéndose al compás de los dedos. 
Las notas se deleitan en el teclado 
Bailando blancas y negras con el ritmo
De partituras de sentimientos de quienes
Las crearon en momentos de inspiración.
Los seres humanos disfrutan la música
Y yo escuchando sonidos sublimes como 
Aromas y esencias de pasión y romanticismo
Brillando en el pentagrama observados 
Por la clave de sol que ordena el inicio 
Inevitable del concierto donde los duendes  
De la melodía del piano viajan en emociones.
La buena música es paz y amor... es alma
Y sentimientos profundos... es esperanza
Y es vida… es nacimiento y crecimiento.
Donde hay música; jamás podrán dominar 
Los duendes perversos de armas y guerra.
Nadie puede interrumpir la música y jamás
Apagar la poesía, la literatura ni el arte.
Volemos, vibremos, bailemos, amemos 
Y caminemos con música y poesía porque
Ellas inspiran, dejan en completa paz 
Haciéndola posible a toda la humanidad...
Entonces hagamos más poesía, difundamos
La literatura, invirtamos más dinero en cultura,
Aprendamos a bailar y aprendamos a tocar
Un instrumento musical cualquiera sea…
Desarrollemos el buen gusto musical por 
Todos los estilos y conozcamos a través de 
Ella la cultura melodiosa de otros países.
¡Viva la música y viva la poesía! 

El arte es
poesia y música
Todos los derechos de autora reservados

Memórias paternas

Quando moleque, levei alguns puxões de orelha, alguns
safanões de meus pais. Não era exatamente um menino levado,
arteiro, daqueles que estão sempre aprontando, mas também
não era exatamente um modelo a ser seguido.

Fato concreto é que as broncas, os safanões e os puxões
de orelha nunca foram de graça. Mereci todos eles. E aquelas
“experiências” pessoais não me tiraram pedaço, nem trauma-
tizaram, menos ainda me fizeram nutrir algum tipo de mágoa.

Lembro perfeitamente que a Dona Zula deixou de “me
dar um trato” no dia em que não conseguiu me apanhar, pois
fugi correndo ao redor da casa. Quando ela cansou, desistiu...

Já com meu pai não lembro exatamente quando as
broncas pararam, mas tenho presente em minha memória que
sempre fui o “ajudante” nas lides caseiras que ele fazia, como
serrar tocos para depois fazer lenha com um machado,
pequenos consertos hidráulicos e elétricos, subir no telhado
para trocar uma telha quebrada e até mesmo construir casas
(lembro de ter ajudado meu pai na construção de pelo menos 3
casas). Minha idade na época era 13 anos.

Se dependesse da vontade dele eu seria jogador de
futebol, sua grande paixão esportiva. Mas de nada adiantaram
as tentativas, todas frustradas, de bate bola no campinho da São
José (que se localizava nas proximidades da Escola Venâncio
Aires). Eu não tinha chuteiras, nem um tênis apropriado. Então,
jogava (pelo menos tentava) de pés descalços, e meus pés
ficavam floridos de rosetas (aqueles espinhos bem pequenos
que nascem em algumas variedades de gramas).

Já não tenho meu velho fisicamente.

Muita saudade, principalmente daquelas conversas de
filho para pai, pois contava-lhe tudo que envolvia minha vida,
nos diferentes aspectos.

Beijo no teu coração “seu” Walmyr.

Armênio Oyarzabal



Convidamos os acadêmicos 
correspondentes e efetivos
(com ingresso até maio de 2021)
a migrar a Imortal.
O desejo de migrar é espontâneo,
deve partir do próprio acadêmico.
Portanto, não é por indicação.

12 / novembro, no Ritter
Hotel, Porto Alegre / RS

A Comenda Personalidade 
Literária Alpas 21 consta de 
certificado, título honorífico, 
placa em metal e medalha 
com o nome gravado. 

É o reconhecimento à 
destacada atuação no cenário 
lítero-cultural brasileiro e 
internacional.

Comendas Nacionais e
Internacionais ALPAS 21 / 2022

Para concorrer à Comenda Personalidade
Literária ALPAS 21, Nacional ou internacional
(residente no exterior), e receber o título de
comendador ou comendadora, o homenagea-
do(a) deve:
- ter livro(s) publicados ou participar das
publicações das Coletâneas Alpas 21
- ser acadêmico ALPAS 21 em dia com a
anuidade 2022
- ser indicado por acadêmicos ALPAS 21
- enviar seu currículo atualizado e a lista de
obras publicadas

A outorga da Comenda, pelas normas ALPAS 21,
é presencial, mas devido à pandemia faremos
também à distância.

À disposição para esclarecer dúvidas

Informações: gaya.rasia2020@gmail.com

Evento dia 12 / novembro, no Ritter Hotel, 
em Porto Alegre / RS.
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