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Hoje é um dia daqueles... Dia de pensar, de falar, de
escrever, de se comunicar, de dizer para a pessoa ao seu lado
que a ama, de trocar uma ideias com os vizinhos, de mandar
um oi pelo whatsapp ou e-mail para um amigo ou uma amiga
que não vê há muito, de olhar-se no espelho e concluir que
você não está envelhecendo,apenas adquirindo experiência.

Sempre é oportuno comunicar-se. É isso que muitos
acadêmicos e acadêmicas da Alpas 21 fazem todos os meses
ao enviarem textos para publicação no Jornal Correio da
Palavra, simplesmente JCP para os íntimos.

Não temos outro objetivo nestas páginas além de
transportar até nossos leitores um recorte do que pensam, do
que eternizam, do que manifestam nossos colaboradores em
suas poesias, contos e crônicas publicadas de forma nédita ou
inédita.

Todos os acadêmicos em dia com a anuidade da
Academia Internacional de Artes, Letras e Ciências “A Palavra
do Século 21” podem enviar colaborações para o JCP, as quais
serão publicadas sem custos. Quem ganha com isso são nossos
leitores, que podem desfrutar sempre de textos inteligentes,
articulados e contemporâneos, abordando diferentes temáticas
com muita propriedade.

Queremos você também nas
páginas do JCP. Existe uma máxima
bastante popularizada que diz: ter tempo
é uma questão de preferência. Então, tire
hoje mesmo um tempinho e escreva.

Observe que textos longos demais
tornam a leitura extremamente cansativa
num jornal digital. Nossa sugestão é de
que você opte por textos médios, cuja
objetividade está na medida certa para
expressar seu ponto de vista.

Combinadíssimo. Nos encontrare-
mos na próxima edição do JCP.

O  y  a  r  z  a  b  a  l
Jornalista, radialista e produtor publicitário; Editor na Editora Gaya

e ALPAS 21; técnico em captação de recursos; técnico em gestão 

pública. Acadêmico Imortal na Academia Internacional de Artes, 
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Produção literária

A palavra Home exprime sentimentos de aconchego,
conforto e acolhimento. E virou título do primeiro EP da
cantora cearense Jai Lanna. O trabalho musical é fruto de
pesquisa da artista.

O EP, que vem do gênero folk-pop, mostra uma
história contada e fala sobre sensibilidade, visão do “EU”,
introspecção, força e autoestima. Não é à toa que “Home” é,
também, o nome do single e do primeiro clipe lançado neste
ano, nas plataformas digitais.

Isso tudo é um pouco de “Home”, que às vezes é
traduzida como “lar”, espaço no qual a artista costuma
compor canções ricas que traduzem não só a criatividade,
mas a essência da pesquisadora musical Jai Lanna.

Jai Lanna lança EP Home
E s c r i t o r a ,  c o m p o s i t o r a ,  c a n t o r a . . .

A  v i c e - p r e s i d e n t e  B r a s i l  d a  A L PA S  2 1  é  u m a  
a r t i s t a  m ú l t i p l a ,  c o m p l e t a ,  q u e  t r a n s m i t e  e m  
s e u  t r a b a l h o  s e n s i b i l i d a d e ,  t e r n u r a ,  p a i x ã o .

Equipe / Shows e eventos
Vanessa Melo é a produtora e empresária / Tangerina Produções

Artísticas
(86) 9 8122.0672 (WhatsApp)
E-mail: tangerinaproducoesartisticas@gmail.com

Eduardo Galdino responde pela assessoria de imprensa
(85) 9 9604.9434 (WhatsApp)

e-mail: jornalistaeduardogaldino25@gmail.com

Quem é Jai Lanna?

Formada em Letras pela
UECE, Jai Lanna é cantora e
compositora. A artista, que já foi
estudante de conservatório, iniciou
sua vida na música muito cedo. Ela
resolveu estudar canto de forma
autodidata aos 11 anos de idade,
graças a algumas influências de mú-
sicos da família.

Ela teve ainda, grandes
inspirações que lhe levaram para o
mundo da música e das artes. São
nomes de peso da música interna-
cional, como Ella Fitzgerald, Billie
Holiday, Jennifer Neetles e Nina
Simone.

Aos 15 anos criou a sua
primeira banda e aos 16 aprendeu a
tocar piano e saxofone, isso por
conta de influências musicais como
John Coltrane e Sonny Rowling´s. Jai
Lanna já investiu também em
alguns shows cover, o que lhe levou
a cantar no Brasil e Londres.

Em 2019, Jai Lanna participou do Festival da Música de
Fortaleza, onde ficou como semifinalista com uma canção (em
parceria), chamada "O amor e o tempo". Mais tarde, em 2021,
começou a escrever novas canções, ao aprender a tocar violão
em casa, no meio da pandemia.

Show de 
lançamento 
foi na noite de 
08/abril em 
Fortaleza, no 
palco do 
Teatro São 
José.
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Um pescador viu o mar brilhar
Curioso mergulhou à conferir 
Havia um livro gravado nas pedras
Escritura feita por sereias
Lá fala de um amor enraizado, 
Lá fala do poeta talentoso 
Lá fala de uma morena sedutora 
Dona de um olhar castanho
Lá fala dessa eterna paixão
Amor distante que veio até mim 
Lá fala de sentimento profundo
Lá fala de paz e literatura no mundo 
Assim fala dum Eu e Você.

Edmar Leal / São Tomé e Príncipe. Ao abrigo
do código de direito de autor. Proibido
reproduzir sem indicar autoria.

Estória de 
pescador

Edmar Leal

Tudo tão simples
Puro e esplêndido
Sem melindres
Por Deus protegida

Esquecemos da infância
Nos tornamos frios
Estudamos ignorância
Presos em egos e desafios

O segredo está nelas
A chave para a eternidade
Puras, iluminadas e belas
Olhar de divina serenidade

Suave expressividade
Impactante sondar
Valentina é a verdade
No amor a semear

Num átomo de esperança
Embarquei em sua luz
Nasceu linda criança
Cuja gratidão me conduz

Costumo cantar versinhos
Para marcar essa linda passagem
Alguns improvisos meiguinhos
Que aos outros parecem bobagem:

Oh querida,
Oh querida,
Oh querida
Valentina...

Quanta fofura
Minha menina
Que obra pura
Poesia que ensina

A mimosa Valentina

Decimar Biagini

Produção literária

José Hilton Rosa

Olhando, esqueci onde estava
Percebi o clarão dizendo aqui há amor
Como? Me explique!
Como a lua é minha amiga
Fala de muitas coisas
Fala do silencio e do amor
Esqueci até meu nome
Olhando para sua simpatia
Cai de joelho
Pedi perdão, porque não mereço!
Sou pagão, não posso confessar
Sou sincero
Respeito sua beleza
Peço benção!
Peço licença para deitar
No leito da claridade.

https://josehiltonrosa.recantodasletras.com.br

A lua

Hoje completas dez anos
Num amor incondicional
De quem acata divinos planos
Trago gratidão sem igual

As aves sabem seu rumo
Sempre retornam ao ninho
Os pais nos dão insumo
E monitoram com carinho

Como a ave de rapina
Coloco os filhos no alto
Longe da vida teatina
No interior do Planalto

Quero que plantes o amor
Mantenhas a alegria e a paz
E serás recebido onde for
Pois bom filho de Deus serás

02 de novembro de 2021

Meu querido Arthur
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Liz RabelloCecilia Pires

Elos e nós
Que representam os elos e os nós? Que sim-

bolizam em nossa vida? Como lidamos com eles em nosso
cotidiano? O que nos envolve mais, os elos ou os nós?

Ao olharmos o panorama atual de diferentes
lugares habitados no planeta, sentimos com mais in-
tensidade o emaranhado de nós, como obstáculos nos
caminhos e nos projetos das pessoas e das sociedades. E
percebemos, também, a fragilidade dos elos, daquilo que
poderia aproximar mais e melhor os sujeitos, em torno de
causas e projetos comuns.

Notória é a ausência do elo social, quando desafios
maiores envolvem o coletivo. Do mesmo modo, essa
mesma ausência se faz notar entre as pessoas, as famílias e
as amizades, ao crescerem os enfrentamentos de todo
tipo, pela dificuldade que tem o ser humano de lidar com
diferenças e mudanças de rumo.

Trata-se de pensarmos, por um lado, nas razões
pelas quais os nós não são desatados, como se estivessem
num patamar de superioridade. Por outro lado, importante
analisarmos quais motivos os elos não se fortalecem, como
se estivessem num patamar de inferioridade. O que explica
essa suposta hierarquia? Seria porque o caminhar da
humanidade rumou para a continuidade de nós, res-
saltando empecilhos, e não para a continuidade de
vínculos, de elos, evidenciando os desencontros?! Essa foi
a escolha dos humanos? Rompem-se os elos e não se
desatam os nós, é assim mesmo? Mais nós e menos elos?
Mais muros e menos caminhos?

É possível pensarmos em valores, em escolhas
substantivas, em outros passos a serem dados, e em
outras perspectivas a serem traçadas sobre trajetos e
projetos pessoais e sociais. Isso nos desafia, ao mesmo
tempo em que nos exige mudança de horizonte e escolha
de outros valores. Se quisermos mudar rumos, ainda temos
tempo. Podemos começar num pequeno círculo, que pode
se tornar maior, à medida em que decidirmos unir forças
pelos vínculos intersubjetivos e sociais, superando em-
pecilhos encontrados. Escolher por elos e descartar os nós.

Esse círculo pode ir crescendo cada vez mais até
atingir uma dimensão planetária, quando entendermos
que os problemas enfrentados podem ser solucionados, se
cuidarmos uns dos outros, se cuidarmos da vida de todos e
da vida do planeta que habitamos.
Será a razão ética presente em nossas escolhas, em que a
ousadia da inteligência permitirá nossos encontros, por
meio dos elos construídos, desatando os nós, que nos
separam.



Trabalhar é uma atividade que todos, ou quase todos, realizamos. Às vezes
gostamos, às vezes nem tanto. Entretanto, se formos herdeiros de uma estupenda
herança, ou casarmos com homem/mulher ricos ou ganharmos na Loteca (único
ganhador, bem explicado) não precisaríamos trabalhar. Caso contrário, o jeito é
trabalhar, e bem duro para amealhar alguma coisa. Para isso, temos que ir até o local
de trabalho. Aí que a complicação começa.

Tem gente que pega o carro e vai bem ‘lampeiro’ para seu labor. Outros
pegam carona e também se regalam do conforto de um carro. Talvez, com ar
condicionado. Alguns pegam um ônibus e chegam ao seu destino. Tem gente que pega
o metrô e rapidamente também chega ao seu destino. No Rio de Janeiro (RJ) eu
costumava pegar o metrô da Tijuca para o centro (downtown) e vice-versa e estava
resolvido. Isso porque não herdei milhões, não ganhei na loteria e nem casei com
ricaço (mas o amor era rico). Outros têm que pegar mais de uma condução, às vezes
três. Nesses traslados fatos inusitados acontecem.

Eu fiquei sabendo de um deles. Que aconteceu com amigo meu. Foi realmente
um sufoco. Nesta crônica até parece engraçada, mas que foi uma situação
assustadora, isso é verdade.

Para ir ao seu digno trabalho, realizar tarefa importante, de destaque para o
país, esse meu conhecido pegava três meios de transporte. Preferia deixar o carro com
a esposa para atender aos três filhos, pois o carro era necessário para levar e buscar as
crianças na escola, além de outras atividades para o bom andamento da vida
doméstica. E se uma criança adoecesse? Como resolver rapidamente sem veículo
próprio? Por isso, para privilegiar a esposa e os filhos, ele frequentava, diariamente, as
conduções lotadas do RJ.

Ele morava na Ilha do Governador (RJ capital) e pegava um ônibus até o
Castelo (próximo à Praça XV), no centro do Rio. Dali pegava a barca para Niterói, até a
estação de barcas. Por fim, um ônibus lotadíssimo que o deixava na porta do seu
trabalho. Dizem que o trabalho dignifica o homem. Será que para chegar até ele é
sempre dignificante? Alguma outra opinião?

Na ultima parte, ou seja, no ultimo ônibus, a situação era complicada. Um
empurra-empurra bem forte para que as pessoas coubessem. A expressão ‘sardinha
em lata’ era pouca para descrever o espaço no transporte coletivo. Dessa forma, todos
estavam praticamente grudados uns nos outros. Meu amigo em questão, bem
arrumado, destacando-se dos demais usuários, percebeu uma mulher que estava
reclamando de homens que se aproveitavam do aperto para apertar o que não
deviam. Ele tentou protegê-la formando um escudo com o seu corpo, impedindo que
outros a ‘bolinassem’ (ainda se usa esse verbo?). A mulher entendeu ao contrário e
começou a gritar que ele estava querendo se aproveitar dela.” Tem um tarado aqui!”,
berrou a mulher como se já não tivesse sido bem ‘esfregada’ de lá para cá.
Convenhamos, havia muito ‘tarado’ dentro do ônibus. E o cavalheiro em questão
estava sendo injustiçado quando quis demonstrar o seu cuidado com uma mulher.
Mesmo desconhecida.

Alvoroço total. Como se todos fossem ‘santos’, queriam punir o homem que
tentava proteger a mulher em situação vulnerável. Ele procurava explicar, mas
ninguém dava ouvidos naquela balburdia. Até que se aborreceu mais ainda e deu uns
gritos dizendo que estava defendendo-a do povaréu que a assediava. Ele a protegia e
ela achava ruim? Então que ficasse exposta, gritou ele. Aí, as opiniões mudaram e
apoiaram meu amigo, até dizendo que ele era um cavalheiro! A mulher se
envergonhou e pediu perdão, dizendo que não havia compreendido a intenção dele.
Desculpou-se pelo transtorno causado.

Chega o ponto onde ele desce. Sai do ônibus amarrotado, enxovalhado,
estonteado, esgotado. Principalmente aborrecido, indignado por ter sido educado e se
preocupado com o bem-estar de uma senhora desconhecida. Foi mal compreendido,

Um aperto, um sufoco
Maria Teresa Freire

até chamado de ‘aproveitador’.
Estava resolvido a não ser

mais tão respeitoso e gentil. Com
certeza não se modificará. Esse
modo é parte de sua persona-
lidade.

Teria que suportar um dia
inteiro de trabalho a ser desen-
volvido com muita atenção e res-
ponsabilidade. Aquela confusão
toda não foi uma boa preparação
para enfrentar as decisões,
reuniões que o dia lhe apresen-
taria. Todavia, cônscio de que de-
cisões, resoluções dependiam do
seu equilíbrio, conhecimento e
experiência, procurou acalmar-se,
afastar sua mente daquela situa-
ção tremendamente desagradável
e chocante.

Realmente, foram mo-
mentos perturbadores que fica-
ram marcados no recôndito de sua
mente. Ao pensar em entrar em
outro ônibus um mal estar tomava
conta dele. O problema não era só
enfrentar novamente um ônibus
lotadíssimo, mas tentar se con-
trolar para não se envolver em
qualquer situação de desagrado a
qualquer pessoa. Mulher ou
mesmo homem. Indiferença em
relação ao bem estar do outro? De
forma alguma. Na realidade,
cuidado para não criar um epi-
sódio desconcertante para si
mesmo. Para manter sua
integridade mental e física.

Os ‘apertos’ dos outros,
as complicações dos outros nem
sempre nos dizem respeito, foi o
pensamento conclusivo desse meu
amigo.

Concorda, querido leitor?
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A propagação

Caminho na esperança de
poder sentir em teus olhos a
mesma emoção que ocupa todo o
meu ser. O lirismo que por vezes
falo, trouxe-me aqui para translar
ao papel a sensação vivida no
exato instante da composição. São
coisas que surgem sem explicação
lógica, pois mesmo com todas as
dificuldades encontradas no
percurso de nossa vida, procuro
distribuir fraternidade, harmonia e
amor em minhas atitudes e textos.

Na bondade divina tudo é
resolvido e a generosidade abran-
ge todas as expectativas fazendo
de grandes problemas, um simples
gotejar de alegria entre os ho-
mens. Na semântica, isso ocorre
com facilidade, seguidamente está
presente e com rapidez espalha-se
no decorrer de cada dia.
Carlos Frederico in.: O Lapidar de Sonhos
(SP: Scortecci, 2014).
@carlosfredericoescritor

Esfera outra

A outra moda, a outra esfera,
a outra magia, uma outra manhã,
uma filosofia afã, na singeleza                        
de uma anã.
O despertar de outra magia
o caminhar sem outra vã alegria
o iludir mais outra derrotada 
tristeza
Ser a primeira na bela tez
sem saber a vez e não ser
a outra espera.

Carlos Frederico in.: Horizontes (RS: 
Editora Opção 2, 1997).
@carlosfredericoescritor

Semana de letras

Semana de Letras, encontro de 
poetas e filósofos ,mestres e alunos, 
diálogo e narrativa, romance e 
retórica, loiras e morenas, latinas e 
helenas....
Nos corredores, estarei tentando 
propagar a alegria em versos, 
levando a lírica ao que lê com isso, 
quero estar com você.
Envolto a multidão, procurarei a 
harmonia e no decorrer das 
palestras, 
difundir o conteúdo dessas                          
ideias versálicas
e acabar por recordar quando                         
tudo era apenas sonhar.
Carlos Frederico in.: Horizontes (RS: Editora 
Opção 2, 1997).
@carlosfredericoescritor

Temperada compeensão

O amor é um sentimento que fala             
fundo no peito
E que faz a alma flutuar de alegria, 
quando então é pura magia
E espera-se a harmonia da simpatia              
no olhar
E tudo flui para a felicidade - mor
Bastante temperada de 
compreensão, 
na tenra prosperidade                                       
dos instantes juntos
Um ar lírico traz o teu perfume, 
juntamente com a tua beleza
No devaneio temos a razão da 
imaginação humana
E surge o desejo de ofertar-lhe                           
o meu afeto
Pela longevidade da vida, no colorir               
do tempo com brilhos originais
E isto ocorre quando o amar                       
é dom fraterno 
Versejo o lume da pluralidade                          
ao lado da primazia do teu amor. 

Carlos Frederico in.: Pedaços do Meu Ser 
(SP: Costelas Felinas, 2018). 
@carlosfredericoescritor

Mulheres resolvidas, independentes, deter-
minadas e antenadas... Que lutam contra as injustiças,
que questionam, que não aceitam opressões e que
gostam de "voar" livremente...

Mulheres perigosas que acordam cedo, que
trabalham, batalham, estudam, cuidam da casa, dos
filhos e dos filhos de tantas outras.

Mulheres que enquanto todos dormem,
ainda trabalham, ou simplesmente leem ou escrevem
sob a escuridão e a luz das estrelas.

BRUXAS, mulheres loucas, desequilibradas,
assim como chamaram Joana da Espanha.

Mulheres espiritualizadas, misteriosas e
profundas.

Que se encantam, são alegres, brincam, e a
muitos encantam.

Feiticeiras encantadoras que atraem pelo
poder que despertam porque simplesmente fazem a
hora e não esperam acontecer...

Mulheres, guardiãs de todas as vidas...
Que carregam dentro de si o poder de gerar

os novos filhos da Terra e de guiá-los pela vida.
BRUXAS intuitivas, de sexto sentido revê-

lador. Mulheres místicas, dos conhecimentos e
tradições milenares herdados de suas ancestrais.

Mulheres Bruxas, feiticeiras dos chás, das
ervas milagrosas e de rezas repletas de súplicas e
lágrimas implorando a cura de um filho ou dos filhos de
tantas outras irmãs BRUXAS.

Mulheres de dores, chagas, feridas profundas
tantas vezes disfarçadas através de um sorriso e
lágrimas sufocadas e camufladas por detrás da ma-
quiagem.

Mulheres que despertam amor e ódio
simplesmente por pensar, argumentar, questionar e
posicionar.

Mulheres que servem e vivem a amparar,
criar, acolher e gerar.

Mulheres fantásticas e surreais, que realizam
e constroem sua própria história.

Feiticeiras, endiabradas, filhas do mal que
não ajoelham e nem abaixam a cabeça.

Mulheres perigosas, que ficam lendo e
enchendo a cabeça com ideias estranhas...

BRUXAS inconsequentes e loucas que ainda
continuam sendo queimadas e torturadas pela fogueira
da ignorância e do preconceito.

Que continuam sendo amordaçadas,
acorrentadas e condenadas as masmorras frias do
silêncio, da solidão, da opressão e da covardia.

BRUXAS, mulheres modernas descendentes
daquelas mulheres do passado que eram também
irmãs, filhas, netas mães e avós, mas que foram
também chamadas de BRUXAS!!!

Talvez porque despertavam medo quando
descobriam sua força e poder, ou simplesmente por
lutar pelo seus direitos escolhendo como gostariam de
viver...

Bruxas

Carlos

Frederico

Produção literária

Viviane Mendonça
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Recordar, rememorar, relembrar
É preciso falar sobre aqueles que nos 
antecederam
Convém sempre ser testemunho dos 
fatos que vivenciamos
Trazer de volta à memória, para que 
não se esqueça.
Assenhorar-se da memória e do 
esquecimento foi
Sempre o sonho dourado dos 
tiranetes.
Se há nostalgia e saudade em nossas 
lembranças
Há também compromisso com os 
nossos pósteros.
Se há melancolia e desejo do eterno 
retorno,
Como se fôssemos portugueses à 
espera de Dom Sebastião,
Há também a certeza de que a vida 
precisa continuar,
Que a liberdade, que a democracia, 
que a justiça
Devem perseverar para a 
continuidade da vida plena.
Olhar para trás, aprender com erros e 
acertos
Olhar para trás, honrar aqueles que 
pavimentaram caminhos,
Respeitar os esforços que a 
humanidade fez em nosso favor,
Entender que somos parte da 
caminhada, mas ela não nos 
pertence.
O legado para o futuro, as verdades 
para o futuro precisam ser, 
De fato e de direito, uma profissão de 
fé com o bem dos nossos pósteros,
Cuja vida sequer floresceu, mas não 
pode ser-lhes sonegada.

Elaine
dos Santos

Vamos publicar
teu livro?

A Editora Gaya
espera teus originais 

para análise.

Rozelia Sheifler Rasia
Armênio Oyarzabal
Editores
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Contra o crime e a iniquidade,
A que o mundo está sujeito.
Eu invoco a majestade,
Da justiça e do direito.
Tenha amigo no teu peito,
Muita esperança e também fé.
E junto à força do direito,
Tu ficarás sempre de pé.
Sendo uma verdade risonha,
Seria a justiça uma ilusão?
É sonho que a gente sonha,
Sabendo que sonha em vão?
Nunca antecipe uma vitória,
Pois quem pensa ter mais valor,
Nem sempre consegue a glória,
Quem sonha ser um vencedor.

João Riél

Direitos
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Elizete Nunes de Almeida

Só hoje

Vivemos em um mundo de mentiras,
falsos sentimentos. Tenho a impressão de que
estamos em um mundo montado; e nós seres
humanos estamos nos tornando uma máquina.

Não amamos mais, não sonhamos mais,
não falamos mais, como o nosso semelhante.

Observando tudo ao meu redor com
muita atenção em cada detalhe e considerando,
o que vejo?

Sorrisos fingidos, amores traídos, gente
pisando em gente, um ar contaminado pela
inveja, e pela injustiça eu decidi que só hoje vou
olhar para dentro de mim, vou sorri mais e
chorar menos.

Vou fazer o que realmente importa,
porque só tenho uma vida e nela tenho a chance
de fazer aquilo que é certo ou errado para
realizar meus objetivos.

Só hoje vou decidir qual caminho vou
segui.

Só hoje vou buscar minha felicidade.
Só hoje vou mudar a minha vida.
Só hoje, só hoje.
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Passagem

Passam as horas...
passam os dias...
passam as noites...
Semanas, meses, anos!
As alegrias e as tristezas também.
Crescem, florescem, frutificam 
E novamente, como as plantas, germinam.
Um movimento sem fim!

Qual noites estreladas, surgem ideias iluminadas
Esperançando momentos de felicidade.
Qual manhãs chuvosas de Outono,
acalentam-se saudosas lembranças
que tecem memórias e edificam a história...

O aconchego da Amizade previne o rigor do Inverno que 
se aproxima,
Encoraja o recuo como cautela à sobrevivência.
Tudo passa... logo mais o desabrochar das flores 
primaveris
Inebriarão novos olhares coloridos e perfumados.
E assim, a cada ciclo, 
gratificações e desafios alimentam a coragem de viver!
Gratidão à Vida!

Cristina Maria de Oliveira, escritora de poemas e narrativas literárias; 
pesquisadora e escritora sobre Cantorias de Terno de Reis. Acadêmica 
da ALPAS 21, da AELN e da AILB.
Contatos: crismariadeoliveira@gmail.com 

Cristina Maria

de Oliveira

Missão:

Oportunizar espaços

para atividades artísticas,

lítero-culturais

e científicas.

Academia Internacional de Artes, Letras

e Ciências “A Palavra do Século 21”



O Brasil acordou nessa semana, com três mulheres
governadoras, todas elas no Nordeste. São elas, Fátima Bezerra
(RN), Regina Sousa (PI) e, no último sábado, Izolda Cela (CE).

Apesar deste dado, apenas 6 Estados elegeram
mulheres governadoras na história do país. A ocupação da
política com fulcro no pensamento feminino ainda é um desafio
neste país. Agora imaginemos sessenta anos atrás. Esse era o
cotidiano de Carolina Maria de Jesus que foi uma das primeiras
escritoras negras do Brasil e é considerada uma das mais
importantes escritoras do país. Carolina viveu boa parte de sua
vida na comunidade do Canindé, em São Paulo, sustentando a
si mesma e a seus três filhos como catadora de papéis. Em
1958, teve seu diário publicado sob o nome ‘Quarto de
Despejo’, com auxílio do jornalista Audálio Dantas. O livro fez
um enorme sucesso e chegou a ser traduzido para 14 línguas.

Carolina construiu sua própria casa, usando madeira,
lata, papelão e qualquer material que pudesse encontrar. Saía
todas as noites para coletar papel, a fim de conseguir dinheiro
para sustentar a família. Em 1947, aos 33 anos, desempregada
e grávida, Carolina instalou-se na extinta favela do Canindé. Foi
quando estavam surgindo na cidade de São Paulo as primeiras
favelas, cujo contingente estava em torno de 50 mil moradores.

Ao chegar à cidade, conseguiu emprego na casa do
cardiologista Euryclides de Jesus Zerbini, médico precursor da
cirurgia de coração no Brasil, o que permitia a Carolina ler os
livros de sua biblioteca nos dias de folga. Em 1948, deu à luz
seu primeiro filho, João José. Teve ainda mais dois filhos. À
noite, trabalhava como catadora e registrava o cotidiano da
comunidade onde morava nos cadernos que encontrava no
material que recolhia. Carolina conseguiu somar mais de vinte.
Um destes cadernos, um diário que havia começado em 1955,
deu origem a seu livro mais famoso, ‘Quarto de Despejo: Diário
de uma Favelada’, publicado em 1960.

Após a publicação do livro, Carolina se mudou. Em
1962, ‘Quarto de Despejo’ foi publicado nos Estados Unidos
pela editora E. P. Dutton, com o título ‘Child of the Dark’.
Segundo o autor Robert Levine, somente das vendas desta
edição, que totalizaram mais de 300 mil cópias nos EUA,
Carolina e sua família deveriam ter recebido, pelo contrato
original, mais de 150 mil dólares. Contudo, não foi encontrado
indício algum de que ela tenha recebido sequer uma pequena
parte disto.

Carolina de Jesus morreu aos 62 anos em seu quarto,
em Parelheiros, no dia 13 de fevereiro de 1977.

Grande exemplo de mulher e escritora, Carolina Maria
de Jesus é um dos maiores nomes da literatura brasileira. Em
14 de março, próximo passado, ela completaria 108 anos de
idade e mesmo 45 anos depois da sua partida, continua sendo
referência na luta pela igualdade de gênero, de classe e contra

O que é ser um Comendador Literário

Rosildo Barcellos*
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o preconceito. Depois dessa breve introdução histórico-
literária, posso responder porque cheguei a Academia de
imortais e o que representa o título de Comendador literário.

Somos as pessoas que mostram que, através do
legado de Carolina e de tantos outros escritores, devemos
continuar combatendo o racismo em toda a sociedade. Afinal
as mulheres são múltiplas, de quatro em quatro, elevadas à sua
quarta potência, multiplicadas sucessivamente por si mesmas.
E a começar por minha mãe, vi com os meus próprios olhos o
que significa a superioridade feminina. Ela ao me ver doente e
desfalecido em seus braços, além de estar sem recursos
momentaneamente, ofereceu-se para capinar o quintal, do
vizinho, para que com quinze cruzeiros, fosse possível eu
continuar minha pequena vida. Vida que me trouxe até aqui
para, justamente eternizar os reais e verdadeiros atos de
heroísmo, que são efetivamente realizados peremptóriamente,
a cada dia, embora, anonimamente e; sem um “muito
Obrigado”, sem um “abraço” “ sem um retorno financeiro”;
mas que são justamente os atos que sustentam a fé, a
razoabilidade, a hombridade, a civilidade, e a racionalidade
com a soberania deste país.

*Articulista do Grupo Impacto de Comunicação (Rádio, Website e Revista), É
Comendador e Membro Imortal da Academia Internacional de Artes, Letras e
Ciências “A Palavra do Século 21” – Alpas 21, Cadeira 109.

?

Escrever poema é
mesclar símbolos e significados,
expurgar a explosão de versos,
selecionar imagens, palavras e sons.

Inspirar-se é parir o novo,
capturar o verso no infinito,
gozar no ínfimo momento da concepção,
deixar a criação extraviar-se em outros leitos.

Compor poema é
navegar pela alma do mundo,
adentrar o inferno,
sentar-se no trono do criador.
Dinamizar o poema é
dar vida à persona,
equilibrar o verbo,
tecer o lírico, o trágico e o sublime.

Lapidar o poema é
desvendar a semiótica,
retirar do ego o excesso de brilho,
transformar ideias em metáforas.

Sintetizar o poema é
cortar a essência da carne da poesia,
dosar luz e sombra nas entranhas,
zerar o supérfluo.

Arquitetura do poema

Rozelia Scheifler Rasia


