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No Tempo 

Encantado 

das Estações
Inspirado no livro homônimo da

escritora Leonir de Lurdes Batista, o
espetáculo infantil foi apresentado no
Theatro Treze de Maio em Santa Maria
/ RS pela Cia de Palhaços Clowncando.

De acordo com de-
poimento de Leonardo Ro-
drigues, diretor da Cia de
Palhaços Clowncando, um
misto de emoção e nervo-
sismo envolveu todos na
expectativa do retorno após
período de um ano e meio
sem plateia.

Para a autora, que
também é atriz de teatro, a
montagem e apresentação
da peça baseada no seu
livro é a realização de um
sonho, momento de alegria
que divide com seus famili-
ares e amigos.

A acadêmica Alpas
21 Leonir de Lurdes Batista
está sobrando em felicidade
com a produção do espetá-
culo teatral infantil inspirado
no livro No Tempo Encanta-
do das Estações, encenado
no histórico palco (mais de
130 anos) do Theatro Treze
de Maio na cidade de Santa
Maria / Rio Grande do Sul.

A peça conta a his-
tória de quatro irmãos, In-
verno, Primavera, Outono e
Verão, que viviam felizes em
uma floresta encantada e
dividiam os dias e suas osci-
lações climáticas entre si.

No Tempo Encantado das Estações
Direção: Leonardo Rodrigues
Elenco: Leonardo Rodrigues, Renata Demarco, Thayná Máximo,
Frederico Amaral e Otávio Muxfeldt Arns.

Sarau Virtual Alpas 21: 
vitrine poética  e literária

T e a t r o
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(...) A vida imita o vídeo / Garotos inventam um novo inglês /
Vivendo num país sedento / Um momento de embriaguez /
Somos quem podemos ser / Sonhos que podemos ter /
Um dia me disseram / Quem eram os donos da situação /
Sem querer eles me deram / As chaves que abrem essa prisão /
E tudo ficou tão claro / O que era raro ficou comum /
Como um dia depois do outro / Como um dia, um dia comum...

Engenheiros do Hawaii,
Somos quem podemos ser, composição de Humberto Gessinger

Inspiração é tudo. Podemos até mesmo não ter muita
afinidade com determinado gênero musical, com determinado autor
ou autora, mas sempre temos a possibilidade de apreciação, de
interpretar a mensagem poética, de entendermos a mensagem que
nos chega, as vezes de forma absolutamente subliminar, em outras
nem tanto...

Um parágrafo destacado no editorial de agosto do JCP
mereceu atenção de uma pessoa que, após leitura do texto, opinou:
“o alcance de nossas mentes é infinito, como também deveria ser a
espera por um mundo melhor”. O comentário referia-se ao
parágrafo no qual escrevi que “quando nossas vidas, nossas ações e
realizações merecem aquele carinho especial e a atenção devida de
nossos semelhantes, muita coisa se explica, as conspirações positivas
se mostram, as razões existenciais no mundo se agigantam”.

Fiquei intrigado e ao mesmo tempo
empolgado. É bom poder provocar no leitor
aquele debate íntimo, aquela parada para
avaliar caminhos.

Em seus textos, nossos acadêmicos e
acadêmicas provocam isso sempre, fazem o
leitor mais próximo, exploram linhas de ra-
ciocínio que irão encontrar alguém para uma
análise mais apurada, para uma avaliação
individual ou mesmo compartilhada.

Possibilidades nos envolvem, nos
movem, embalam sonhos, abrem ambientes
ideais para explorarmos a criação literária.

E d i t o r i a l

O  y  a  r  z  a  b  a  l
Jornalista, radialista e produtor publicitário; Editor na ALPAS 21 e 

Editora Gaya; técnico em captação de recursos; técnico em gestão 

pública. Acadêmico Imortal Efetivo na Academia Internacional de 

Artes, Letras e Ciências ‘A Palavra do Século 21’ – cadeira 78.

Estrela natureza precisamos demais
De ter sempre por perto
Na calma e santa paz
Nos morros e nos campos
No sol e no sereno
Zelando por florestas
Cuidando dos animais

Mulher, e mãe de todos
O que será de nós
Se a força do inimigo
Calar a tua voz
Que sai dos passarinhos
Dos mares e dos rios
Dos vales preguiçosos
Dos velhos pantanais
Estrela natureza,
Sá e Guarabira



Produção literária



Infelizmente, não. Toda minha família é de
ávidos leitores, mas meus netos não. O celular é o
concorrente dos livros. E isso acontece com toda
geração após o ano 2000. O Século XX foi o século
dos bons livros e dos bons leitores. Não vejo
grandes perspectivas. Ler é hábito. Assim como
foram os cinemas.

Quem é, na tua opinião, o grande mestre
na literatura nacional?

Difícil de responder. Felizmente o país teve
grandes escritores. Mas citaria Aluízio de Azevedo,
autor de O Cortiço, livro raiz na interpretação de
nosso íntimo como povo brasileiro.

Viajaste muito. Quantos países/cidades
visitaste até agora? Qual deles é tua paixão, de
querer retornar mais e mais?

São mais de 60 anos de viagens pelo
mundo. Irei dividir por pontos geográficos.
América do Sul: todos os países. América Central:
Panamá, Trinidad-Tobago e Cancun. América do
Norte: México, Miami, Las Vegas, Califórnia,
Michigan, New York, Havai. Canadá: Vancouver,
Ottawa, Montreal. Europa: todos os países. África:

Entrevista

Como aconte-
ceu teu envolvimento
com a literatura? Lei-
tura ou produção de
textos?

Aos 8 anos li
O sítio do pica-pau
amarelo, de Monteiro
Lobato e nunca mais
parei de ler. Posso
afirmar que em mais
de 70 anos foram mi-
lhares de horas debru-
çada em livros. Isto
não só ajudou minha
formação intelectual
como despertou, em
mim, o desejo de es-
crever. Sem ler, so-
mos ninguém. É um
hábito muito bem cul-
tivado. O melhor de
todos.

A inspiração
para teus textos tem
uma origem pré-esta-
belecida ou escolhes
a temática através de
pesquisa?

Meus filhos
fazem a mesma per-
gunta. Acho mesmo
que é inspiração. Um
tema, uma palavra,
uma paisagem, talvez.
Pesquisa é o último
passo, raramente uso,
só por necessidade
extrema.

Aqui no Bra-
sil, sabemos valori-
zar a cultura de ler?

Eve l i n e  Esp e l l e t
Nesta edição o JCP destaca no quadro Entrevista a participação da escritora

gaúcha Eveline Espellet, 83 anos. Natural de Cruz Alta / RS, onde reside, é autora do
livro Na teia de cristal, Editora Gaya - 2021, romance instigante que nos próximos dias
chegará aos leitores no Brasil e exterior. Nossa convidada é licenciada em Filosofia e
Língua Inglesa. Viúva, tem 3 filhos: Maria Clara, diploma em Relações Internacionais e
Língua Inglesa, Paulo Antonio, geólogo e Oscar, médico. Tem 6 netos, os mais velhos
já profissionais liberais .

Egito, África do Sul. Ásia Oriental e
Ocidental: Líbano, Síria, antiga Persia
(Iran), China, Japão, Índia, Nepal,
Camboja, Vietnam. O único país onde
nunca coloquei os pés foi a Rússia. E
o continente australiano. Minha pai-
xão é a cidade de New York. Cos-
mopolita, tem tudo o que gosto e
preciso. É uma extensão de minha
casa e de ambições culturais e este-
ticas. Já a visitei umas vinte vezes.

Melhor livro que leste e
recomendas?

As intermitências da Morte,
de José Saramago. Já pensou viver
em um país onde da noite para o dia
as pessoas deixam de morrer e o
principal personagem é a Morte? Só
um gênio como Saramago para rela-
tar essa história para o bem e para o
mal.

A vida resumida em uma
frase...

No verdor de meus 15 anos,
deparei-me com essa frase que,
desde então, tem sido o norte de
minha vida: "A vida é uma peça de
teatro que não permite ensaios. Por-
tanto cante, chore, ria, ame e viva
intensamente antes que caia o pano
e a peça termine sem aplausos."

Pelo mundo...

Acima, no Niagara
Falls, Canadá.

Ao lado,  em
Hong Kong.



Entrevista

4ª edição aconteceu na sexta, 27/agosto,
quando poetas Alpas 21 de vários estados do Brasil
apresentaram seus poemas, seus livros e seus
projetos literários. 5ª edição será dia 24 / setembro.

Há tempos, a idealização do sarau
tomava forma em meus planos. Pelos encan-
tos de partilha e expectativas de ampliarmos
os espaços para nossa produção poética e
divulgação dos nomes dos nossos acadê-
micos, outros sonhadores sonharam comigo,
destaca Rozelia Scheifler Rasia, complemen-
tando que o Sarau ALPAS 21 foi proposto por
diversos acadêmicos, como Vilma Farias
Guerra, Antônio Galvão, Rejane Bonadi-
mamm Minuzzi e outros.

Assim, realizamos os saraus na últi-
ma sexta-feira de cada mês. Para oportunizar
aos acadêmicos a dinâmica de apresentar
eventos, fazemos um rodízio. Assim. a cada
sarau temos uma nova voz a motivar mais
interação e descoberta de valores literá-
rios. Convidamos você para o recital de
poemas ou de músicas no dia 24 de setem-
bro, às 18 horas, pelo Google Meet.

As inscrições, para 25 vagas e 5 su-
plentes, são realizadas no grupo da Alpas 21
no WhatsApp.

Gratidão àqueles que dão vida ao
interassociativismo literário ALPAS 21.

Moderadora: Jailana Lima / CE.
Apresentadora: Larissa Lorena / MG. 
Colaborador: Claudio Trindade (vice-
presiden-te Alpas 21).
Coordenadora: Rozelia Scheifler Rasia / RS.
Participantes: Liz Rabello / SP, Camilla Poubel
/ RJ, Marvyn Castilho / RJ, Larissa Lorena /
MG, Paulo Roberto Bohrer / RS, Elza Melo /
PA, Valéria Borges da Silveira / PR, Loreni
Dalla Corte / RS, Moisés Gomes da Silva / MS,
Cristina Maria de Oliveira / RS, Nice Padilha /
RS, Cícera Maria / PA, Newton Vieira / MG,
Rodrigo Feio Dias / RS, José Hilton Rosa / MG,
Claudio Trindade / RS, Patrícia Gonzatto / RS,
Iolanda Botelho / RS.

5º Sarau Virtual: 24 / set/2021.
Moderadora: Jailana Lima
Apresentador: Armênio Oyarzabal
Coordenadora: Rozelia Scheifler Rasia

Dois momentos do 4º Sarau Virtual Alpas 21 em imagens
capturadas pela moderadora Jailana Lima.



Janelas transparentes. Vidros.
Olhares perdidos. Semblantes pensati-
vos. Ônibus vazios. Alguns nem tanto.
Outros lotados. Laranjas, amarelos, ver-
melhos. Coloridos, cinzas, verdes, pre-
tos. Cores variadas. Formatos diversos.
Passam rápidos, não consigo ver os ros-
tos dos passageiros. Outros passam va-
garosos. Observo a todos com curiosi-
dade. Com uma indiferente curiosidade.
Não os conheço. Com indiferença. Até
que ponto eles me interessam?

Ônibus que saem de um local
para outro. Cruzam a cidade, levam pas-
sageiros de um bairro a outro. Carregam
consigo o destino de pessoas. O destino
de vida. O destino de viagem. Locais
escolhidos para chegar, do mesmo ponto
de partida. Do ponto do transporte cole-
tivo próximo à moradia do usuário há
possibilidade de alcançar vários lugares.

A facilidade da locomoção entre
distâncias sejam longas ou curtas. Agiliza
o ir e vir de muitos que deixam suas ca-
sas por tantos motivos. Todavia, voltam
para suas casas. O vai e vem constante,
permitido pelos veículos coletivos, anima
a dinâmica social. Movimenta a cidade.
Conecta bairros. Possibilita a mobilidade
de muitos, de poucos, de tantos quantos
quiserem e precisarem sair de casa, das

Produção literária

casas de outros, para cumprirem suas obrigações. Ou simplesmente para se
locomoverem. Importa a razão? Importa que o ônibus exista para quem
precisar.

Reflito sobre essas pessoas desconhecidas que permitem serem
conduzidas. De onde vêm? Para onde vão? Para que destino estão sendo
transportadas? O que fazem? Alguns saem de casa cedo para o trabalho.
Podem ser fábricas onde executam tarefas repetitivas, com ou sem maquinário.
Escritórios com computadores e celulares à sua disposição para cumprirem
seus serviços. Policiais, empregados domésticos, pedreiros, encanadores,
cozinheiros, garçons, estudantes, professores, ou quem for. Vão para escola,
universidade. Vão lecionar, realizar treinos esportivos. Talvez uma consulta
médica, compras necessárias, desnecessárias.

O que sei eu daquelas pessoas que passaram por mim sem me verem.
Olhavam abstraídos os prédios do caminho sem que realmente os
percebessem. Moradias, bancos, lojas, teatros, shoppings. Pensam em suas
vidas, em suas rotinas, seus problemas, sua falta de recursos, suas alegrias,
conquistas, seus desalentos, os amores que têm e os que gostariam de ter, nos
entes queridos que se foram e que aqui continuam a viver.

É uma avalanche de pensamentos que o movimento do ônibus embala,
que suas freadas interrompem, que as paradas cortam o fluxo rápido da mente
que segue a repassar tal e qual uma película cinematográfica os aconteci-
mentos que lhes preenchem os dia, as semanas. Em sequência. Sem conse-
quência. Por acaso. Sem acaso. Com raiva, sem raiva. Com alegria, sem nostal-
gia. Com saudade, sem impetuosidade. Vívidos, esmaecidos.

Que transporte é esse que carrega seres humanos? Grandes, pe-
quenos, limpos sujos. Velozes, lentos. Com janelas abertas, fechadas. Passa-
geiros totalmente inconscientes do total significado dessa facilidade de lo-
comoção, sentam-se se houver lugar vago ou ficam em pé se estiver lotado.
Seguem alheios aos desconhecidos ao lado, em frente ou atrás. Seguem
distraídos com suas próprias reflexões. Absortos em seus planos, em suas
dificuldades, em suas resoluções ou hesitações. Seguem absortos em si
mesmos. Entretanto, o coletivo prossegue seu percurso...

Por onde passa este ônibus? Por ruas tortuosas, avenidas esplen-
dorosas, praças arborizadas, calçadas tumultuadas. Por parque esvaziados,
cruzamentos congestionados, semáforos quebrados. Passam por mim velozes
para parar no próximo ponto, deixar pessoas anônimas, sem deixar saudade,
sem me levar. Só passa. Eu permaneço na mesma calçada, sabendo que outros
ônibus passarão, com pessoas que eu não conheço, para chegar aos destinos
que desconheço, para realizar tarefas que nem imagino. E eu permaneço no
mesmo lugar...

O ônibus
Maria Teresa Freire

Vacinas s empre  salvaram v idas.
N ã o  a r r i s q u e  a  s u a  s a ú d e ,
n e m  d o s  o u t r o s .  V a c i n e - s e .

Vacinas s empre  salvaram v idas.
N ã o  a r r i s q u e  a  s u a  s a ú d e ,
n e m  d o s  o u t r o s .  V a c i n e - s e .
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Missão:

Oportunizar espaços
para atividades artísticas,
lítero-culturais e científicas

Lua resplandecente
Ao nascermos Deus permite, concede 
Que fundam-se num só ser , o bem viver 
Transformando-se numa só alma, cândida
É o instante celeste da vida, esplêndida
Linda lua resplandecente em teu ventre, mãe.
Carlos Frederico in: Lírica Amizade - RS: Editora Opção 2, 2013. 
@carlosfredericoescritor

Matutino criar
Ter: índio, tema, um jovem, a outra expectativa não vã,

felicidade, patriciar, Português gostar, cidade florescer, ser 
ficar, coisa qualquer, fato matutino de para ti compor, criar, 
versejar este bonito instante do teu amor compartilhar, 
tornando lírica a página criativa, brilhar.
Carlos Frederico in: Escrita – reunião em Prosa e Verso - RJ: Editora 

do Autor, 1996.    @carlosfredericoescritor

Carlos Frederico Felicidade
União de sentimentos no viver, dedicação - és
o real motivo do tenro afeto,
a felicidade, a alegria do verbo amar
e belas músicas entoar.
Carlos Frederico in: Vozes de Minh´Alma- BA: Mondrongo Editora, 

2017.  @carlosfredericoescritor

Felicidade 2
União de sentimentos no viver, dedicação                                                    
Esse é o real motivo do tenro afeto, união
Deste modo, dividirmos o mesmo teto
A felicidade, a alegria do verbo amar
e ao final da tarde belas músicas entoar,  
na simples razão de feliz estar.   
Carlos Frederico in: Coletânea Internacional Folhas de Plátano,  
Editora Gaya,2021.  @carlosfredericoescritor

Jéssica

Daniel

do Prado

Na dificuldade os segredos
da vida atuam

Nos tempos mais difíceis 
Refletindo sobre os momentos 
Nas questões um tanto incoercíveis 
Estão os maiores ensinamentos. 
Trilhar longos caminhos 
Desviar dos espinhos 
Passos vastos e largos, 
Gostos amargos 
Que só passamos sozinhos. 
Decidi seguir vivendo 
Observar os alienados 
Perseguir antevendo 
Os fatos corroendo 
Passando os arados. 
Utilizando as potencialidades 
Que a vida nos impele 
Frente as complexidades 
Que a reflexão interpele. 
Nos campos do conhecimento 
Germinar os novos pensamentos 
Receber das atitude que cometer 
Efeitos das causas que merecer. 
Algo importante de aprender 
Na lida com as agruras 
O que hoje estamos a fazer 
São atos influenciáveis 
Na arrecadação da semeadura.

Viviane

Mendonça

Saudade

Saudade é cheiro de infância. 
Saudade é lembranças de brincadeiras 
e peraltices no quintal. 
É a disputa pelo galho inclinado da 
goiabeira.
É traçado de giz ou de carvão no chão 
rústico do tempo, da disputa gostosa 
do jogo de amarelinha.
É beijo de mãe que tem o dom de 
curar feridas e joelhos "ralados".
É barulho de chuva no telhado 
embalando nosso sono.
É abraço e colo de vó que nos espera 
com bolinhos de chuva e chá 
quentinho. 
É escrever um diário e guardar “a sete 
chaves"
Saudade é aquela espera ansiosa de 
carta de quem a gente ama.

É casa cheia de visitas de tios e primos 
para o almoço de domingo.
É trancinha nos cabelos e vestido 
delicado com avental de renda para 
missa de domingo. 
É visita de comadre, cheiro de café 
coado, prosa gostosa 
É o medo da prova e da entrega do 
boletim.
São os causos do vovô que arrepiavam 
ou encantavam. 
É o coração pulsando descompassado 
diante daquele primeiro olhar...
É a espera do fim de semana para 
rever o namorado.
É o beijo e o abraço de despedida no 
portão e aquela vontade que não 
soltar nunca mais.
É o vento que geme trazendo 
lembranças de "alguém " que de certa 
forma nunca se foi e que ainda vive do 
lado de dentro.
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Bisol foi desembargador, escritor e político
brasileiro, tendo exercido mandatos como deputado
estadual e depois senador da República. Ficou conhe-
cido por sua atuação em defesa dos direitos humanos.
Era irmão da linguista Leda Bisol, conhecida por sua
contribuição à fonologia do português brasileiro.

O poeta Bisol também fez excepcional trabalho
na televisão, dividindo com a jornalista Balala Campos a
apresentação do programa TV Mulher, na RBS TV.

Dois depoimentos divulgados pela imprensa
gaúcha sintetizam a trajetória do escritor e cidadão José
Paulo Bisol:

“Morreu José Paulo Bisol, poeta, jurista, Juiz,
cidadão, militante pela Democracia e pela República.
Perde o Brasil. Descansa em paz, amigo”, destaca Tarso
Genro, ex-governador Rio Grande do Sul.

“José Paulo Bisol foi uma das pessoas mais
cultas e mais articuladas que conheci. Ao mesmo tempo,
ele era um homem puro, um idealista, quase um
ingênuo. Dava-me a impressão de ser um sacerdote”,
afirma Davi Coimbra, jornalista.

José Paulo Bisol Rita Castanheira

Privatização
da vida

O Rio Grande do Sul e o país de forma geral tem
discutido muito sobre privatizações, como está em
trâmite a privatização da CORSAN (Companhia Rio-
grandense de Saneamento). Certa vez li um comentário,
a pessoa estava aliviada, ainda se podia viver pois não
era tarifado, privatizado.

Tal comentário perturba-me tanto, que senti a
necessidade de te convidar a refletir sobre a privatização
da vida. Estaria certa a entusiasta senhora que pensa
que a vida não é privatizada, ou eu, uma descrente das
benesses do capitalismo? Quem saberá...

Eu, percebo que desde o estouro da Revolução
Industrial e por consequência a consolidação do sistema
capitalista, estamos privatizando a vida. Trabalhamos
até morrer, para pouco viver; anos de contribuição para
quando precisar pouco ter retorno.

Homens e mulheres, por vezes tragicamente
crianças, trabalham para ter o mínimo, vendem seu
tempo de vida, para ter o que comer, o que vestir...
Trabalham para sustentar o insustentável...

Quando sobra tempo para rimar versos, ler,
viver.... Não somos autônomos, não vemos o tempo
passar, o tempo apenas corre, enquanto nós corremos
atrás do básico. Nossa vida é privatizada, pagamos para
viver, pagar não te garante ter acesso ao que precisas...

É perturbador pensar que enquanto eu escrevo
esta crônica, tem gente tendo seu corpo explorado, tem
crianças em trabalho escravo na colheita de cacau,
daquela marca que tu te escraviza para ter dinheiro
para comprar.

Será que tudo já não é privatizado, só a gente
que não percebeu?

1928 / 2021

Cartunista 
Nando Motta 
mais uma vez 
acertou na 
homenagem 
aos atletas 
brasileiros
nos Jogos 
Paralimpicos
Tóquio 2020.

Atletas que nos representam

L u t o   n a

c u l t u r a
Sérgio Mamberti – 1939 / 2021

Na madrugada de sexta-feira, 03 / setembro,
em São Paulo, faleceu o ator Sérgio Mamberti, aos
82 anos, em decorrência de infecção nos pulmões.

Atores/atrizes, diretores, produtores, inte-
lectuais, políticos, equipe técnica, fãs, enfim, todos
lamentam mais uma significativa perda na cultura
brasileira. Além de grande ator, foi articulador
cultural e grande protagonista político-social.



Música & intérpretes, filmes, esportes, livros &
autores, religião, política, automóveis, gastronomia, roupas,
calçados e acessórios.

Não conheço ninguém que nunca opinou sobre
alguma coisa. Mas conheço muita gente que deixa de opinar
para não se indispor ou para não melindrar quem ouve.

A cultura popular estabelece que saber ouvir é
manifesta atitude de educação e democracia. Pois minha
opinião é de que poder falar aquilo que pensa sobre
determinado tema também o é.

Alguém pode ter sido processado por ter opinião
própria. No extremo de uma situação, alguém pode ter sido
assassinado por ter opinião própria.

Então, entram em campo os contemporizadores
para dizer que as coisas não são bem assim, que nada pode
ser levado ao extremo e blá - blá - blá...

Calma. Não estou falando em radicalização de
opiniões. Me refiro tão somente a emitir sua própria opinião
sem que isso signifique cometer uma insanidade ou crime.

É isso que separa os homens dos meninos. Dizer o
que se pensa significa assumir o que está sendo dito por ser
algo absolutamente pessoal, com raiz e convicção. Já as ditas
“palavras soltas”, definitivamente carecem de credibilidade.

Produção literária

Armênio Oyarzabal

Central do Brasil, 1998 – 1h55min. A diva Fernanda
Montenegro interpreta Dora, uma amargurada ex-professora que
ganha a vida escrevendo cartas para pessoas analfabetas, que ditam
o que querem contar às suas famílias. Ela embolsa o dinheiro sem
sequer postar as cartas. Um dia, Josué, o filho de nove anos de idade
de uma de suas clientes, acaba sozinho quando a mãe é morta em
um acidente de ônibus. Ela reluta em cuidar do menino, mas se
junta a ele em uma viagem pelo interior do Nordeste em busca do
pai de Josué, que ele nunca conheceu.

Dirigido por Walter Salles, Central do Brasil é fruto da
perfeita combinação de talentos – desde a interpretação de
Fernanda Montenegro, Marília Pêra e do então pequeno Vinícius de
Oliveira até o roteiro de João Emanuel Carneiro e Marcos Bernstein,
além da trilha de Jaques Morelenbaum e Antonio Pinto... São peças
que se encaixam perfeitamente. O filme encantou no Festival de
Berlim (que premiou Fernanda) e foi inclusive indicado ao Oscar.

A trama é um primor de simplicidade, mas com engenhosa
construção.

S é t ima a r t e

Sobre ter
opinião

Dora escreve cartas para 
analfabetos na Estação 
Central do Brasil do 
metro. Uma mulher tenta 
reaproximar o filho do 
pai. Ao sair da estação, ela 
morre e Dora acolhe a 
criança, o menino Josué, 
partindo em busca do pai 
desaparecido.
Os pequenos dissabores 
humanos estão 
personificados na mulher 
que descobre um sentido 
para a vida desolada ao se 
unir a um menino em sua 
busca pelo pai. E tanto o 
diretor como a atriz 
reconhecem que a alma 
do filme está na 
interpretação de Vinicius, 
garoto descoberto por 
Salles no aeroporto 
Santos Dumont, 
engraxando sapatos. Sua 
espontaneidade 
surpreendeu o cineasta e 
tornou-se uma das 
principais marcas de um 
filme que não envelhece.

Central do Brasil tem a simplicidade dos grandes filmes, com
um início que impressiona e prende a atenção do espectador. Quando
nos damos conta, o filme está se encaminhando para o final e, neste
meio tempo, já rimos, choramos e torcemos para as personagens
terem um final que nossa satisfaça.

José Hilton Rosa

Jeito de
olhar

Choro com o improviso do olhar
Sou presa da emoção
Tantos olhares alegres
Quero beijar um anjo
Esperando o abraço certo
O sorriso aproxima o amor
Um olhar para o belo
Mãos cruzadas
Fé que anuncia todos os olhares
Pares de sorrisos com flores nas mãos
Olhos e bocas eternizam tantos amores
Elissa e Rafael!
Esqueço que sou parte dessa vida!



Um dos meus sonhos era de fazer versos um dia...
Quando, às vezes, bem pensativo eu me encontrava,
Achavam que eu pensava na minha futura alegria
Quando era na minha profissão que eu pensava...

Percebi, então, que até mesmo na minha atual poesia,
Por entre ideias que de minha mente assim brotava,
Revelaram-me sonhos dentro mesmo da Advocacia
E era desta maneira então que o meu ser se reanimava.

Nada em minha vida foi em vão, pois eu fazendo versos,
Percebi, mais uma vez, que esses meus sonhos dispersos
Nasceram comigo desde que eu era um jovem menino.                      

Mas quando o Direito a minha presença então percebeu,
Alertou-me e foi anunciando, até mesmo um bom aviso deu.
Disse que era para eu persistir e lutar pelo meu destino.
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João Riél

Um sonho
Cristina

Maria de

Oliveira

De verdade
As coisas, aquelas... sabe?
É tão difícil de falar!
– Pai, quero...
Como eu gostaria de dizer!
Mas uma voz interna ressoa no meu íntimo,
Emudecendo-me.
Dúvidas transbordam qual constipação em 
dias de inverno.
Pulsa o coração em ritmo acelerado.
Espirros anunciam um estado febril.
Por que será assim?
Houve tempos em que tudo parecia mais fácil
Sorrisos descontraídos, desafios, aventuras, 
coragem heroica...
De súbito, acordo!
Tua ausência continua.
Quisera poder te abraçar e, de verdade, dizer:
– Te amo!

Juliano

Canal

Pintura do 
artista
de rua 
americano 
Kevin Lee 
retrata a 
invisibilidade 
da pobreza.

Até quando?
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Marina Lima Leal

No próximo 19 de setembro,
Paulo Freire completaria 100 anos. Ele
nasceu em 19 de setembro de 1921 em
Jaboatão, cidade próxima de Recife.

Quando Paulo era criança, sua
família passou por dificuldades econô-
micas e ele experimentou muito cedo a
fome.

Foi alfabetizado por seus pais
debaixo das mangueiras da casa. Es-
crevia no chão, com gravetos, suas pri-
meiras palavras. A educação que rece-
beu dos pais era diferente, dialógica.
Terminou o curso primário em Jaboa-
tão. Foi também aí que aos 13 anos,
perdeu seu pai.

Começou então uma verda-
deira maratona para sua mãe encontrar
uma escola que oferecesse bolsa de
estudos para Paulo. Ele gostava de
estudar, tanto assim, que com 21 anos
já era professor de língua portuguesa
no colégio onde estudou, Oswaldo
Cruz.

Em 1944 casou-se com a pro-
fessora Elza Maria Costa Oliveira, com
quem teve cinco filhos. Após sua pri-
meira experiência na docência, foi dire-
tor do setor de educação e cultura do
SESI, onde teve o primeiro contato com
operários e com alfabetização de adul-
tos. Em 1959 defendeu a tese Educação
e Atualidade Brasileira na Universidade
do Recife obtendo o título de doutor
em Filosofia e História da educação.

Elza, que na época já traba-
lhava como educadora, o convenceu
trabalhar com educação. Juntos deram
os primeiros passos no trabalho de
alfabetização de adultos. A nova me-
todologia dispensava cartilhas e prio-
rizava o universo vocabular dos adultos
de cada região.

Paulo Freire surge neste ce-
nário como um intelectual e educador
que poderia, com seu método, alfa-
betizar 5 milhões de adultos. Era o go-
verno João Goulart e o ministro da edu-
cação Paulo de Tarso Santos o tinha
convidado para expandir seu método
por todo território nacional. Este convi-
te aconteceu principalmente pelo êxito

Centenário de Paulo Freire
da experiência de alfabetização em
Angicos, Rio Grande do Norte.

Paulo Freire se posicionou
realmente como um educador progres-
sista começando a incomodar as forças
mais conservadores da sociedade.

Com o golpe de estado de
1964, Paulo Freire foi preso, acusado de
subversão, quando na realidade, ele
queria alfabetizar o povo.

Foi solto da prisão no Recife 72
dias depois, mas após conhecimento de
que seria preso novamente, decidiu se
exilar na embaixada da Bolívia, ele que
recusava a ideia do exílio.

Quinze dias depois houve tam-
bém um golpe na Bolívia e ele viajou
para o Chile, um dos únicos países da
América Latina que era democrático,
governado pelo democrata Cristão
Eduardo Frey. Quando lá chegou,
encontrou muitos brasileiros. Após
começar a trabalhar, a família se juntou
a ele no Chile.

Foi no Chile que Paulo Freire
escreveu a Pedagogia do Oprimido. A
primeira leitora do livro foi Elza. Ela
deixou no Brasil seus pais, sua carreira
de educadora e de diretora de escola
no Recife e dedicou-se inteiramente a
família durante todos os 16 anos de
exílio. Viveram no Chile de 1965 a 1969,
onde todos os brasileiros se conheciam
e se ajudavam.

Quando estava no Chile, rece-
beu dois convites: o primeiro para tra-
balhar como professor convidado na
Universidade de Harvard nos Estados
Unidos e o outro como consultor espe-
cial do Departamento de Educação do
Conselho Mundial das Igrejas, em Ge-
nebra na Suíça. Chegando nos Estados
Unidos, lecionou na Universidade de
Harvard e publicou em inglês a Peda-
gogia do Oprimido, os escritos ante-
riores haviam sido publicados e escritos
no Chile: Extensão ou Comunicação? e
Educação como Pratica de liberdade.

No início dos anos 70 trabalhou
na África, especialmente nas ex-co-
lônias portuguesas e mais efetivamente
em Guiné-Bissau, cuja experiência está

relatada no seu livro Cartas à Guiné-
Bissau.

Paulo morou com a família
10 anos em Genebra (1970 a 1980).

Chegou a Anistia e a família
Freire voltou para o Brasil, em 16 de
junho de 1980, dia do aniversário de
Elza.

Paulo voltou para reaprender
o seu país. Nos anos 80 trabalhou em
São Paulo como professor da PUC e
da Unicamp. Ganhou vários prêmios
internacionais de universidades e or-
ganizações internacionais. Foi Doutor
honoris causa de várias universi-
dades, entre as quais uma das mais
antigas do mundo, Bolonha, na Itália.

Em 1986 morreu Elza. Foi
uma dor muito intensa, haviam sido
42 anos de casamento e cumpli-
cidade, de apoio e companheirismo,
de profundo amor. Foi com Ana
Araújo, sua segunda mulher, que re-
encontrou o gosto pela vida.

Em 1989 foi secretário de
educação do município de São Paulo,
durante a administração da prefeita
Luiza Erundina. Em 1991 afastou-se
do cargo, mas não do seu colegiado.
Sua marca sempre foi o diálogo e o
coletivo.

De 1991 a 1997 trabalhou
intensamente, brigando às vezes,
com problemas de saúde. Publicou
vários livros durante esse período,
sendo o último a Pedagogia da
Autonomia.

Paulo foi, segundo seu filho,
um pai, um amigo, um conselheiro,
um orientador um ser humano de
imensa ternura, bondade e amoro-
sidade. Deixou-nos no dia 2 de Maio
de1997, com 75 anos de idade, mas
seu legado permanece vivo.



(*)

Um Grenal
inesquecível (final)
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– Te amo.

– Eu também. Agora com licença que vou ao
banheiro e já volto.

No banheiro, Carlão reflete sobre como foi duro
o interrogatório. Parecia não ter fim: Não compreendi
bem quando ela disse, ‘cara de quem comeu e não
gostou. Teria sido coincidência ou ironia? Foi como um
tiro no coração. Senti um calafrio na espinha. O que é a
consciência... Será que a Denise desconfia de alguma
coisa? Não sei, não... Acho que me saí muito bem. Em
nenhum momento caí em contradição. Fui convincente,
tenho certeza. Que bom que meu time venceu!... Sou
campeão!... Sou campeão!... Só ainda não sei qual foi o
placar final. A diferença de dois gols não poderia ter sido
melhor. Logo mais, no trabalho, vou me esbaldar na
gozação”.

Ao voltar para o quarto, dirige-se à esposa:
– Boa noite, minha Denise. Desejo que sonhes

com os anjos.
– Tu também. Mereces.
Logo que amanhece, Carlão vai até a porta do

apartamento a fim de apanhar o jornal que assina. Está
ansioso para saber o resultado do jogo e ler o que diz a
crítica especializada. Ao abrir a porta, algo lhe causa
profunda estranheza: ao lado do jornal encontra-se sua
mala. Ao mesmo tempo em que apanha o jornal, já se
liga na manchete principal. Apavora-se ao ler: MAU
TEMPO TRANSFERIU O GRE-NAL PARA HOJE.

Carlão, sentindo as pernas trêmulas, pensa em
voz alta:

– Meu bom Deus! Tô ferrado!...
O que a Denise me disse não foi nada de

coincidência, foi pura ironia. Acho que deu pra minha
bolinha... Eu imaginava que estava bem na foto. Que
nada! A cada pergunta, só me ferrava. A mentira tem
pernas curtas. Também pudera, eu fiz por merecer. Os
questionamentos da Denise sobre o jogo foram geniais.
Minhas respostas só poderiam ser evasivas, não tinha
nada mesmo a acrescentar. Apesar de gostar da Débora,
sinto que a Denise, esta sim, é que é a mulher de minha
vida. Infelizmente, dei chance ao azar. Será que tem
volta? Será? Acho difícil... Mas uma coisa é certa: esse
Grenal será, sem dúvida alguma, UM GRENAL INES-
QUECÍVEL.

* Medalha de Mérito Cultural Poético, concedida pela
Fundação de Educação e Cultura do Sport Club Internacional e
Casa do Poeta Latino-Americano, ao autor do texto

Álvaro de Almeida Leão

-É por demais complicado analisar um Grenal.
Daí se dizer que Grenal é Grenal.

– O que fazes de pé? A que horas chegaste?
– Levantei-me para ir ao banheiro. A que horas

foste dormir?
– Ali pelas onze da noite.
– Eu cheguei mais ou menos à meia-noite.

Enfrentar o trânsito não foi fácil. Como estavas
dormindo, achei que não deveria acordar a minha
querida esposinha.

– O que o amor não faz...
– É, Denise, o verdadeiro amor é divino.
– Mas, que desânimo é esse? Nosso time ganha

o campeonato, e tu estás aí com cara de quem comeu e
não gostou.

– Como assim?
– Isso mesmo. Ganhamos e tu aí, sem

demonstrares alegria.
– Ganhar convencendo é uma, ganhar fazendo o

torcedor sofrer é outra bem diferente.
– A vitória com a diferença de dois gols não foi

tão ruim assim.
– É, mas se o time adversário tivesse diminuído

essa diferença, não sei o que seria de nós. Daí para
empatar e ganhar o jogo seria um passo.

– E o lance do pênalti?
– O juiz, ao marcar o pênalti, tendo ocorrido ou

não, é irrelevante. Marcou tá marcado.
– E o gol, considerado por toda a mídia como

impedido?
– De onde me encontrava, não poderia fazer um

juízo a respeito. Assisti ao jogo atrás da goleira.
– E os jogadores do nosso time que fizeram os

gols, que tal?
– Não gosto nem de citar os nomes. São uns

mercenários. Estão em litígio com a diretoria do clube.
Acho que nem terão seus contratos renovados.

– Enfim, meu Carlão, o importante é que
ganhamos, não é mesmo? Estava com saudades de ti.

– Eu também.
– Nada como amar e ser amada.
– Verdade, Denise.
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Cecilia Pires

Dos Provérbios:
devagar se vai ao longe

Como entender, em nossos dias, esse antigo provérbio?
Vivemos muitas urgências, que tomam conta de nossas horas, tudo
devendo ser realizado com pressa, em torno de horários estabelecidos
e calendários determinados.

Talvez, ser devagar neste tempo tenha outro significado,
diferente do sentimento de urgência, que assola nossos dias. Envolve
outra forma de dimensionarmos a rapidez dos procedimentos, nos
quais estamos mergulhados para atingirmos metas previstas. Há
necessidade de reflexão, que podemos cultivar, no desenvolvimento
de nossos projetos, para sabermos de nossos passos, qual será o limite
do nosso longe e como será o nosso devagar.

Importa o amadurecimento do pensar, de modo que a
inteligência dinamizada possa processar sua ousadia, no limite
máximo, de forma a atingir metas estabelecidas. O devagar se instala
em nossa experiência do pensar e no cuidado com nossas ideias. Não
se trata de temor, de acovardamento, mas de um zelo, pela
continuidade e manutenção da experiência humana do pensar. Nesse
aspecto, pode ser cultivada a lição do provérbio devagar se vai ao
longe. Estabelecemos, então, na plenitude de nossa liberdade os
limites mais próximos ou mais distantes do nosso longe, atingindo
nossos possíveis, realizando nossas utopias.

Se pudermos redimensionar esse provérbio e atualizá-lo no
frenesi deste século, é possível construirmos o cuidado com a vida,
com as pessoas, com a natureza sem tantas destruições. A dinâmica da
pressa nem sempre nos leva a atingirmos objetivos previstos, porque
as etapas não realizadas com o devido cuidado produzirão lacunas, às
vezes, insuperáveis. Constatamos que muitos projetos apressados e
descuidados produziram danos irreversíveis em áreas como saúde,
educação, e meio ambiente.

Tal como o cuidado com a vida, em seus estágios de
desenvolvimento, nossa presença no mundo requer atenção,
dedicação e compromisso, atitudes necessárias para uma cidadania
plena. Nascemos, aprendemos a falar, a caminhar, a nos entendermos,
a percebermos os outros e o mundo, portanto nascemos socialmente
como seres culturais. Não saímos saltitando do ventre de nossa mãe,
mas num movimento placentário, com sua dinâmica própria,
esperando o tempo de gestação necessário para que o nascimento
tivesse êxito.

Assim a gestação de uma ideia requer um tempo de
maturação, para ser posta em evidência, para nascer com certo
cuidado, com alguma segurança e poder se efetivar sem muitos danos.
Nesse devagar poderemos ir ao longe.

Reiteramos a importância de aprendermos sempre com os
nossos ancestrais e de suas experiências retirarmos lições atuais, para
não nos perdermos em labirintos dos quais não consigamos sair. Uma
escolha apressada, sem muita reflexão pode ser fatal. Neste nosso
agora, é imprescindível a ousadia da nossa inteligência.

Liz Rabello



Produção literária

Rozelia Scheifler Rasia

Na Torre de Babel,
brotavam linguagens desconhecidas
Olhares aflitos buscavam as palavras perdidas
Mãos ágeis guardavam códigos secretos sob chaves sonoras
Pergaminhos, papiros e monumentos foram destruídos
A memória das palavras misturou-se em um labirinto de sinais
Aos símbolos foram atribuídos novos significados
O vazio da ignorância tornou-se o nexo dos incultos
E a sabedoria antiga desapareceu sob a nova cultura
Os testamentos perderam a essência da verdade
A simples fala escondeu-se sob o manto dos artifícios
Os arautos das boas notícias foram decapitados pelos injustos
Os tinteiros vertiam o sangue dos apocalipses
A palavra impronunciável, a palavra perdida, a palavra secreta
Os livros proibidos, os livros queimados, os livros ainda não escritos
O universo advir, o universo paralelo, o inverso do universo
A palavra secreta desenha-se no livro
ainda não escrito no inverso do universo.
A palavra secreta desenha-se no livro
ainda não escrito no inverso do universo.

A palavra secreta

Bertrand Russel
(1872 / 1970)

Vitor Hugo
(1802 / 1885)

A estupidez coloca-se
na primeira fila para ser vista.
A inteligência coloca-se na 
retaguarda para ver.
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Posts em destaque no facebook,
whatsapp, instagram e telegram

Quer destacar posts que você mais curtiu na internet? Envie
sua contribuição para gaya.oyarzabal@gmail.com

Edição ilustrada com biografias, fotografias 
coloridas, poesias, contos e crônicas.
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