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Carta dos Editores

Editorial
A defesa da(s) identidade(s) regional(ais) como
instrumento(s) da construção de uma unidade nacional
tem sido tônica editorial do abxz. Para essa defesa impõe-se reconhecer e destacar como um elemento catalisador e aglutinador de todas vertentes um fenômeno,
próprio da sociedade humana: a língua, modo de que
dispomos para a solidificação das identidades, desde
os tempos imemoriais da restrita oralidade, e que, com
a escrita, ultrapassou e imortalizou as épocas.
Para estudiosos a Linguagem é “um sistema de
signos que permite a comunicação entre os indivíduos
de uma comunidade lingüística” (Aurélio). Portanto,
não somente um conjunto das palavras e expressões
utilizadas por um povo ou uma nação, ou de regras da
sua gramática que o permite reconhecido como idioma.
Transcende as complexidades culturais e as realiza,
afirmando uma existência que se fixa no espaço físico
para identificar-se, sendo a língua o veículo de entrelaçamento e de expansão. Assim, ela não é apenas o
meio de expressão de idéias, mas, também, o espelho da
alma e expressão da natureza envolvendo os conceitos
e os valores de uma sociedade humana.
Comungamos com os que afirmam que a defesa
da língua é a defesa da Pátria, como Fernando Pessoa.
Tão importante isto se torna que a forma encontrada
por todos os invasores no curso da História para sedimentar a conquista o é através da imposição da sua
língua, tendo sido Roma o primeiro exemplo histórico.
O Brasil, Portugal, Moçambique e Angola lideram
uma proposta junto a ONU para que o Português seja
uma das línguas oficiais da entidade (ver matéria nesta
edição, p. 8). Ao encontro dessa proposta a construção
da sedimentação da identidade das gentes todas que
falam o idioma de Camões. Na esteira, os mais longínquos rincões que trabalham a Língua Portuguesa,
valorizando poetas, romancistas, cronistas, contistas.
A importância desta iniciativa centra-se no fato
de que uma língua é o mais forte meio de expressão e
de comunicação entre os povos e as pessoas enquanto
percepção da realidade e reconhecimento dos valores
inerentes a uma nação, o que torna o seu fortalecimento
em fator estratégico. Não fora assim, e não teríamos a
invasão que hoje vivemos do inglês em nosso cotidiano.
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Interesses
e expectativas
Temos, inda que curto o espaço e o tempo percorridos, que o trabalho encetado pelo
abxz – Caminho das Letras desperta interesses, inquietações, expectativas.
Flagrante que a quantidade de textos
encaminhados à seção Página dos Novos
e Geração XXI demonstra que estamos no
caminho certo, de que abrimos um espaço
antes inexistente para o despertar da vocação e da descoberta do “escritor” latente em
cada um de nós.
E não apenas isso: o apoio dado ao
Concurso Literário “BAHIA DE TODAS AS
LETRAS”, promovido pela Via Litterarum e a
Editus, reafirma a vocação do abxz em trilhar
todos os caminhos onde se faça presente
uma oportunidade de motivar a leitura e o
escrever.
As inquietações ficam por conta de
ainda não dimensionarmos se dispomos do
único e absoluto espaço para alimentar essa
proposta em tempos de avanços vertiginosos
no plano da velocidade da informação, onde
parece que ler e escrever deixaram de ser
aquela tarefa pessoal dentro de uma relação
de amor de outros tempos – apoiados pelos
pais e professores no berço que produzia
cultura – tornando-se cômoda busca realiza-

da através do manuseio de um rato (mouse)
descobrindo na tela o que reflete o universo
da internet – que só produz informação para
atender apressados.
Expectativas assomam em razão das
respostas que vamos assumindo, a partir do
sermos responsáveis por aquilo que cativamos, lembrando Exupéry. E nos levam a
buscar o apoio de todos os segmentos sociais,
destacando-os através do que melhor deve
refletir a sociedade: a escola. Sem a contribuição daqueles a quem compete despertar
as gerações vivenciaremos apenas uma realização limitada a uns poucos e perderemos a
vocação a que nos propusemos: de construir
um mundo, descobrindo-o pelos caminhos da
leitura.
Esta edição traz um painel interessante
e simbólico na seção Abrindo o Livro (p.11)
destacando obras distintas de autores regionais voltadas para a escola. Livro e escola,
escola e livro – razão de nossa existência.
Construindo a identidade de nossa gente.
Com nossos próprios personagens. E uma
homenagem a Via Litterarum, que os editou.
Quem acreditou no autor regional – a editora
– torna-se exemplo para quem sonha formar
leitores – a escola. Um e outro se completam.

Marcas mecenas
Entre os anos de 60 a. C. e 8 d. C. viveu
em Roma Caius Clinius Maecenas, conselheiro
de Augusto. Ficou reconhecido pelo seu tempo
e a posteridade por abrir sua casa aos homens
de letras e aos artistas. O que realizou ao seu
tempo levou-o ao reconhecimento da História
e seu nome tornou-se sinônimo dos que se
oferecem a incentivar os movimentos culturais. Os que protegem as letras, as artes e as
ciências são chamados de mecenas.
O abxz, inspirado em Mecenas, lança
um projeto dirigido aos empresários, inti-

tulado “marcas mecenas”, através do qual
busca parceiros que queiram somar com a
Via Litterarum para a manutenção do jornal,
ocupando espaços publicitários na primeira
e na última página, associando assim sua
marca a do abxz.
Não é demais lembrar que o abxz é um
jornal literário e independente. Tem companhia apenas nos suplementos Tarde Cultural
(do Jornal A TARDE) e Tribuna Cultural (do
TRIBUNA FEIRENSE).

Carta dos Leitores

Até que enfim uma
boa leitura
Desde que cheguei a Itabuna, em 1971,
não encontrava um jornal tão preocupado com
a cultura como o abxz – Caminho das Letras.
Eu e meu filho nos tornamos leitores assíduos
de cada edição. Ele, que se prepara para o
vestibular, tem nele encontrado textos de rara
qualidade. Gostaria que circulasse pelo menos
uma vez por semana.
As crianças escrevendo, artistas apresentando seus trabalhos, a poesia encontrando espaço.

Tudo maravilhoso. E que achado o “Topete”!
Passar pelo Quiosque Cultural para apanhar mais um número do abxz tornou-se um
hábito salutar a cada fim de mês. E aproveito
para conhecer os lançamentos dos autores da
região que ali ficam expostos.
Até que enfim boas coisas para se ler. Vida
longa, eterna mesmo, para o abxz. Parabéns.
Nancy, Urbis IV, Itabuna
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Jorge Araujo

Jorge Araujo:
“um professor que não lê não
pode estimular ninguém a fazê-lo”
abxz – Jorge de Souza Araújo é um autor
com vasta produção, não apenas em número
obras mas, também, em áreas ou gêneros. Em
termos de interesse literário, onde pulsa mais
forte esse coração inquieto?
Jorge Araujo – Só muito recentemente assumi minha condição de escritor. Primeiro, tive de me libertar das
amarras profissionais e sociológicas que
assinalam o destino de muitos de nós,
impelidos por exigências e ritos sociais
de sobrevivência
pessoal e familiar. Só para termos uma idéia,
até 1997, eu só
tinha publicado
três livros: o de
estréia, em 1969,
eu nu e algumas
curtas histórias,
reunindo textos
publicados na imprensa regional, de
conto e crônica; um
de poesia, Os becos
do homem, cujos
prefácio generoso
de Antonio Houaiss e
estímulo de Adonias
Filho foram responsáveis pela edição
em 1982; e Jorge de Lima e o idioma
poético afro-nordestino, em 1983, representando esforço de interpretação
da alta poesia do autor alagoano o que
resultou em publicação pela Universidade Federal de Alagoas. De 1997 até
esta parte, publiquei 17 livros, entre
crônica, poesia, teatro, conto, narrativa
infanto-juvenil e ensaio. Neste último
gênero, aliás, tenho mais me destacado, inclusive ganhando prêmio nacional
sobre a obra de Jorge Amado, mas me

sinto bem atuando em todas as áreas
da fermentação literária, muito embora
alguns possam não me levar na conta
de bom zagueiro, meio-de-campo ou
atacante...
abxz – Na sua rica trajetória, destacamse as funções de professor, escritor, ensaísta,
jornalista, militante político, editor. Como
resumiria cada uma delas e como cada uma
contribui para o Jorge de
Souza Araujo, integrante
deste abxz?
Jorge Araujo –
Formei-me professor
como opção profissional de sobrevivência pessoal e familiar. Já no primeiro
ano de Faculdade,
dava aulas em cursinho pré-vestibular pois precisava
sustentar família
(casei-me muito
cedo). À sobrevivência alimentar
e nutricional sucedeu a sobrevivência anímica:
antes de qualquer
outro ofício, é como professor que me
vejo alimentando a lucidez (minha e de
meus alunos), para não sucumbir à passada/presente era de atrocidades que
nos acomete, como sucessivas pestes
bubônicas, de pavorosos efeitos. Gosto
da sala de aula, gosto de ver as pessoas crescendo intelectualmente. Sou
profissional da dúvida e se consigo
ensinar a duvidar, já terei alavancado
alguns trunfos contra a estupidez e
a imbecilidade que nos rodeiam. Jornalista provinciano, militante político

utópico e sonhador, fiz de ambos esses
setores minhas trincheiras de combate
ao aniquilamento existencial. Já como
editor, meu amigo, parece que sofri um
desastre de avião em meu telhado. Fui
reprovado em matéria de sofrer ciclotímicas ingenuidades...
abxz – O que foi para o escritor Jorge
de Souza Araujo a experiência de editor, com
a Letra Impressa? O que dela ficou?
Jorge Araujo – Diria que o melhor
da experiência se expressa na qualidade do material que andei publicando.
Comprei máquinas, editei um jornal,
Carappuça, que só cabia em mim, pobre escriba ingênuo e confiado. Valeu a
experiência, como vale todo e qualquer
tipo de ação em que se empenhe a alma
grandiosa dos seres humanos. Foi ótimo
ter aliviado gavetas empanturradas de
tantos originais. Também foi bom para
rejuvenescer a auto-estima, pois me
vi publicando o que confusos outrens
recusavam-se sequer a dar uma simples mirada de olhos... Gosto de alguns
títulos, em especial, o meu Caderno de
exercícios: algumas reflexões sobre o
ato de ler, gosto do livro de Antônio
Lopes, Buerarema falando para o
mundo, gosto de ter editado sopros
de liberdade: o semanário Carappuça
e o encarte Folha Solta — um jornal
sem rabo preso. Se pudesse, voltaria
a encená-los no palco contemporâneo
do jornalismo e da editoração baianos.
abxz – Na sua opinião, onde estão os
maiores problemas que obstaculizam o fomento da leitura e o hábito de ler nos dias de hoje?
Jorge Araujo – Na minha forma de
ver, há diferentes focos de estrangulamento ao fomento de ler no Brasil,
nos dias de hoje (e de antes de on-

tem). Sem classificá-los numa ordem
seqüente, diria que os principais problemas seriam: livrarias inexistentes
ou de pouca qualidade e extensão no
mercado; professores não-leitores, desestimulados e desestimulando embevecimentos; deserto de estímulos dos
governos, em todos os níveis; carência
de eventos promotores (feiras de livros,
seminários de leituras, encontros com
escritores...); dispersão de esforços
dos diretamente envolvidos nas atividades leitoras. Você não conta em dois
dedos de uma mão as vezes em que
escritores foram chamados a discutir
seus livros e conversar com possíveis
leitores. As escolas não dispõem de
salas de leitura, as bibliotecas são
quase invisíveis. O quadro não é dos
mais animadores e os prognósticos de
futuro podem ser sombrios...
abxz – Como o mestre Jorge de Souza
Araujo despertaria, através da escola, o gosto
pela leitura?
Jorge Araujo – Talvez a escola, junto
com os pais em casa — pais leitores,
discutindo leitura com seus filhos —
seja a principal peça de recuperação
dos espaços e tempos perdidos, que
vêm sendo acumulados, para nossa
decepção e agonia. Um professor que
não lê não pode estimular ninguém a
fazê-lo. E a leitura não deve vir atrelada a uma função utilitária, do tipo
ler-para-responder-à-prova. Devemos
recuperar a leitura como atividade prazerosa, fruidora do conhecimento e do
ludismo e da alegria de saber e inventar
conhecimentos de si e dos outros. Ler é
invento e inventação. Ler é evitar que a
alma enfarte, conforme digo em verso
continua...
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de um livro meu, Agenda de emoções
extraviadas. Ler não é consumir saberes, mas consumar sabores — como
digo também em um outro livro. E o ato
de ler, que transforma mentalidades,
deve ser por todos partilhado, tendo
o livro como principal sujeito/objeto
de fruição. Costumo brincar com meus
alunos, que eles deveriam andar sempre
com um livro embaixo do sovaco esquerdo, porque o livro, por osmose,
penetraria direto o
coração... Atenção,
senhores pais e professores: está mais do
que na hora de cumprir
um rito gozoso e libertário: ler e ler e ler e
ler e ler!
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Jorge Araujo – Essa esquiva e dilacerada fauna é meu último livro de
contos, que expõe e denuncia a humanidade emparedada em seus pântanos
existenciais. Cada conto representa
um bicho (desde A de avestruz a Z
de zangão), com comportamentos de
bicho e sentimentos humanos. Não
saberia avaliar a quantas anda a civilização face a tanto desvario, mas certamente a apreensão zoológica dos
habitantes da Terra
não é nada difícil
de se consignar. O
contista argentino
Ernesto Sábato
dizia que o homem
é o único animal
que tortura seu
semelhante. Dizendo isso, terei
dito tudo? Talvez
não. Só sei que o
horror da condição humana é simplesmente
indescritível, bastando revisitarmos Machado em sua crítica a’O primo Basílio,
de Eça de Queirós.
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imediato e o individualismo,
o que nega ao escritor, como
artista da palavra, reeditar
ao seu modo o mundo, superando-o a partir
de vivências e experiências concretas. Neste
contexto sobreviveriam hoje Machado, Graciliano, José Lins, Jorge Amado etc.? Perdeu
o idealista espaço para uma proposta de arte
revolucionária?
Jorge Araujo – Muito teria a dizer
para responder a essa pergunta. Mas
em tudo que dissesse, manifestaria algo
semelhante ao enunciado por Sartre
que, no romance A náusea, delibera
que somente a arte pode redimir a
humanidade, comprometida por tanta
fratura (e fritura...). Para restabelecer
o verdadeiro papel do poeta na sociedade, talvez devêssemos restaurar, como
indispensável, a epígrafe atribuída a R.
G. Collinwood, que reclama:
O artista deve ser um profeta —
não em anunciar o que está por vir,
em revelar a seu público, sob o risco
de desagradá-lo, os segredos que ele
encerra em seu coração. Sua tarefa
enquanto artista consiste em falar alto
e sem reticências. Entretanto, aquilo
que ele tem para dizer não é, como nos
poderia fazer crer, a teoria individualista
da arte, os segredos do seu coração de
artista. Enquanto porta-voz da comunidade onde ele vive, são os segredos
desta comunidade que ele deve proclamar. A razão pela qual ela o reclama é
que nenhuma comunidade conhece seu
próprio coração.
A arte é aquilo que salva a comunidade da mais grave doença do espírito:
a corrupção da consciência.
abxz – O homem/humanidade de “Essa
esquiva e dilacerada fauna” tende a dominar
a civilização? Há saídas?

abxz – Os registros de “Crônicas do
viver efêmero, precário, provisório”, em que
pese abordarem temas entre 1965 e 1998,
apresentam-se atualíssimos. Refletiriam o
sinal de que continuamos os de sempre e o
seremos para sempre?
Jorge Araujo – De fato, uma das
possibilidades de leitura das Crônicas
do viver efêmero, precário, provisório é a atualidade de alguns de seus
assuntos (ou temas). O livro reúne
praticamente tudo o que produzi em
jornais do sul da Bahia, de 1965 (quando comecei, super amadoristicamente)
até fins do recém-concluído milênio.
É, talvez, meu livro mais transparente, porque nele me dou de barato na
forma em que apresento o que sou:
ingênuo, sonhador, vivendo a razão
precária desses últimos quarenta anos
e a ração efêmera, provisória, quase
volátil de nossos juízos numa sociedade
assinalada pela solidão dos indivíduos,
a exclusão dos párias, a mecânica das
relações sociais bichadas pelas crateras vulcânicas da exilada cidadania
de homens e mulheres impedidos de
respirar o oxigênio das verdadeiras
liberdades: a de amar, a de existir, a
de criar...
abxz – Neste final de ano, a Via Litterarum está lançando Uma fábula abecedária,
obra de sua lavra. Do que se trata e qual é
sua expectativa em relação a ela?
Jorge Araujo – O livro se chama
Ara uma vez — uma fábula abecedá-

ria e brinca ludicamente com o público
infanto-juvenil a propósito da (re)construção da identidade. A personagem
principal é uma letrinha, o A, que abre
o nosso alfabeto e se estica todo na
perseguição de uma companhia, seja
com outras letras, ou com palavras
onde ele se encontra ou de onde se
viu excluído. Como digo em sua apresentação, é um livro-jogo, um alerta
contra a solidão que nos escraviza e
um alento às nossas descobertas mais
verdadeiras. Minha expectativa é que
as crianças, meninos e meninas que o
tiverem entre os dedos, façam brotar e
explodir o imaginário de suas fantasias,
junto com a leitura do livro, seus desenhos e gravuras. Que re-textualizem,
re-desenhem, re-componham a história
do A segundo seus desejos, sonhos e
individualidades. Pois cada um de nós
é único — e sem viver nossos sonhos e
desejos, em breve nada seremos além
do pó das nulidades, pólen de poluídas
expectativas.
abxz – Que pensa Jorge de Souza Araújo
fazer em 2006. Há novos projetos sendo
amadurecidos?
Jorge Araujo – Estou sempre to-

Linhas
Inter
“Falantes”

Ariston Caldas, autor do Livro
“Linhas Intercaladas”, editado
pela Via Litterarum.

mando o pulso dos desejos como combustível existencial. Em 2006, devem
sair a segunda edição do meu Caderno
sobre leitura, talvez com título e textos
novos; um ensaio sobre Jorge de Lima
e o contexto interdiscursivo e universal
de sua poesia; um ensaio sobre o mito
de Don Juan e sua projeção nas literaturas do Ocidente e do Brasil, livro editado em 2005, atualmente em fase de
ultimação de capa. Talvez saia também
(pelo menos pretendo entregar os originais até junho, antes de enlouquecer)
uma história da literatura baiana, com o
título provisório (que tem tudo para ser
definitivo): De Gregório a Bule Bule:
repertório analítico da literatura baiana.
Além do mais, quero emplacar o abxz
como um referencial da nossa cultura,
quero a literatura baiana estudada nas
escolas e universidades, quero o sol
e quero a lua, o homem simples e a
verdade nua.
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O conto
africano-brasileiro*
Por fora do circuito da produção
literária escrita, no Brasil, corre uma
outra, não registrada no papel: é o
conto popular, de origem africana.
Trata-se de estórias cujo objeto temático aborda a experiência humana
sob a ótica do povo nego. Tal qual o
segmento social que a produz, esta
literatura ainda não consegui foro
de academia e os meios acadêmicos
tentam, em vão, não escutá-la tendo
em vista o desprestigio em que se
vê a produção oral.
Na sua origem, o conto africano
que se produz no Brasil, principalmente na Bahia, reserva marcas
evidentes da cultura nagô. Por
isso mesmo, o terreno fértil onde
germina são as comunidades de
terreiros. O arcabouço estrutural é o
de narrativa culta, de cunho moral e
ético, com função pedagógica. Nos
terreiros, é contado histórias que
se ensina sobre a universo e a vida,
sobre os fundamentos da existência,
o código ético da relação do homem
com o cosmo.
O tema é abordado numa configuração fabulística e o assunto
é arrodeado numa subjetividade
relevada a delicadeza e profundidade, mas não há dicotomias,
subterfúgios ou hermetismo.
Numa intenção clara de atingir
uma função pedagógica, o contador lança mão de mitos, lendas
e fatos verídicos em que homens
e/ ou animais encanam conflitos.
É sempre no nó dramático que a
lição se evidencia e se aprende
enquanto se ensina os princípios

éticos propiciadores de relações
equilibradas.
Essa produção, no entanto, só
atinge a plenitude de seus objetivos,
quando narrada pelo artista. Não
basta contar; é preciso representar.
Então o contador se transforma no
Mestre. O gesto, a palavra, a voz, a
postura são elementos funcionais e
é a partir deles que se conta. Os que
não resumem tais atributos não tem
audiência. É algo, de longe, parecido
com a Piada. Não basta contar a
piada. Exige-se um jeito pra isso.
No conto africano, esse jeito especial esta intimamente esta ligado a
uma vocação do cantador para o
teatro. È por isso que, ao se tornar
escrito, o texto não deixa passar as
suas filigranas. É preciso antes de
tudo, para quem conta, vivenciar a
estória e tudo isso ajuda o ouvinte
a interpretar. Porque a cultura nagô
se estriba no sistema boca-ouvindo, o local onde o conto africano
é narrado, qualquer que seja ele,
transforma-se numa arena. Quem
conta necessita de espaço para o
movimento, para a gestualização.
Pelo menos, duas grandes
linhas são nítidas na produção incalculável do conto africano-brasileiro:
os awan itan Ifá (histórias de Ifá) e
os casos (também conhecidos por
causos). As histórias de Ifá têm
função de complementar a prática
divinatória. São inumeráveis e o
olhador, aquele que manipula os
búzios, as tem de cor. Falam a saga
dos seres divinos, os mitos da criação da origem e destino do homem,

do cosmo, da vida. Seres humanos,
animais, lugares, cidades, plantas
são categorizadas como personagens, para vivenciar uma experiência ética. Essas histórias fornecem
o material necessário para os casos,
cuja diferença consiste em, nesses
últimos, apenas o humano ser protagonista.
Algumas obras têm assinalado,
no Brasil, a trajetória do conto africano. Tais produtos, Trabalhados a
luz de autores signatários de estilos
inconfundíveis, relevam a beleza e
a pujança da arte de escrever os
contos. Entre os mais notórios destacam-se Deoscóredes Maximiliano
dos Santos (Mestre Didi) e Júlio
Braga. No trabalho técnico vale
ressaltar o nome de Maria Aparecida Santilli. De obra de mestre Didi,
destacam-se os Contos crioulos da
Bahia (vozes, 1996). É um registro
leve e suave, num estilo próprio das
comunidades dos terreiros, em que
histórias de Ifé e casos verídicos
são contados trazendo todos uma
função pedagógica da ética e da moral que situam o homem no cosmo.
Mestre Didi é o sábio contador de
casos, narrador das história de Ifá,
que se incumbiu do registro para que
essas produção não se perdesse.
Pena que a Universidade teime em
ignorar esse cabedal de riqueza e
profundidade.
Júlio Braga, em contos afro
-brasileiros (EGBA, 1989), centraliza-se nas histórias de Ifá e delas extrai, num estilo econômico e rápido,
os fundamentos da interpretação

do homem, do universo e da vida,
sob uma ótica nagô. Braga, tal qual
Mestre Didi, insere-se entre os que
sabem contar e fazer conto literário.
Eles não fazem apenas um simples
registro da história oral. Revelam
que sabem lidar com a palavra na
condição de elemento estético e
com o tema na sua função de estrutura da criatividade artística.
Quanto à Maria Aparecida, a
sua linha é completamente diversa
dos outros autores aqui citados.
Ela prefere o trabalho técnico, da
especialista acadêmica que, desvestida do preconceito preconceito,
soube detectar esse manancial de
riqueza e saber. Em que seu livro
Estórias africanas (Ática, 1985),
após abordar as questões brasilares
da literatura Brasileira, em sessões
que ela designa de Velhos Tempos,
Outros Tempos e Tempos Novos,
arrebanha estórias africanas de
angola, Cabo Verde e Moçambique,
num rol de dezessete autores, cujos
fragmentos de suas obras revelam
sempre uma compreensão e um
olhar sobre o mundo o mundo próprios do africano. É um exemplo a
ser seguido, com levantamento de
autores brasileiros, dependendo,
para isso, de que se possa vencer
a barreira do preconceito. Ou ainda:
reconhecer um dos tripés da cultura
brasileira é africano e borbulha sob
o manto do descaso branco.
* Ruy Póvoas
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Os pensamentos
do cronista
Eduardo Anunciação*

Depois de um longo e tenebroso inverno envolvido em outras
tarefas, missões, o cronista volta
ao ataque com suas intimistas
confissões (existencialistas) neste
heróico mensário (abxz – Caminho
das Letras), produzido, fundado por
alguns loucos mansos que vão levar
para os túmulos um santo idealismo,
uma santa teimosia.
O cronista retorna rabiscando
na madrugada. Lá fora, desprotegidos boêmios de mulheres amorosas,
cachorros latindo, ansiedade no
caminhar do bêbado, desconforto

brutal da mulher dormindo (protegida) sob a marquise da calçada.
Revistas, jornais, livros espalhados
no chão. Está sem sol. Está só. Ao
lado, um telefone, geralmente abusado. Algumas lembranças de Firmino
Rocha, Valdelice Pinheiro, Alberto
Felipe, Valter Barreto. Artistas,
poetas.
Recordações jamais esquecidas. É madrugada. Admite, olhando
estrelas, na presença do orvalho
e da brisa amena, a presença de
Deus. Agora e aqui não lhe interessa
o capitalismo parasita, o desalmado

computador. Não interessa ser devorado pela sociedade de consumo.
Quer os seios globulosos da mulher
predileta, as músicas de Antônio
Maria. Quer o instante, quer a paz
inatingível, fugaz.
Permanece madrugando. Na
mente pensamentos se confundem.
Liberdade, romantismo, guerra, fome.
Vai fazendo pausas em suas esperanças, enquanto na mente avolumam-se
as namoradas de mão na mão, em
solitárias homenagens a algumas de
suas professorinhas do be-a-bá. É o
relógio perseguindo o tempo, o tempo
perseguindo o cronista.

Tem pouco tempo. Aos poucos
o sol vai surgindo, aquecendo a
madrugada bendita. É o dia reaparecendo, chegando, e com ele
o dever de ganhar dinheiro, fazer
despesas, debater política, pagar
impostos, ligar a televisão nestes
dias de tantas mentiras.
O dia surgiu. Com ele a verdade
da hipocrisia.
* Um dos fundadores da Sociedade
Itabunense de Cultura (SIC) e do Teatro
Estudantis Itabunense (TEI)

O texto na tela

“Eu me lembro”
por Antonio Naud Júnior
Quando alguém fala do que
conhece, quando fala de si próprio, da sua família, da cidade
que mora, do seu coração, dos
problemas vividos na pele, dos
sonhos, do amor, da fantasia, dos
condicionamentos políticos ou
religiosos, quando alguém fala das
coisas da vida de maneira sincera
e sem mandar mensagens, muitos
podem entender e identificar o
seu próprio mundo. É exatamente
o que acontece com EU ME LEMBRO. Diretor do mítico “Superoutro” (1989), média-metragem
sobre um louco de rua que tenta
libertar-se da miséria através
de sua imaginação alucinada, o
veterano Edgard Navarro saiu
do Festival de Brasília, novembro
passado, com seis troféus Candangos e o cobiçado prêmio da
crítica de melhor filme. Embalado
por canções e jingles comerciais
de três décadas, aliado ao tom
nostálgico e lírico, homenageia
explicitamente o clássico “Amarcord” (1973), de Federico Fellini,
além de “A Era do Rádio” (1987),
de Woody Allen, e “O Fim de um
Longo Dia” (1992), de Terence

Davies. A música, fundamental, soa
de rádios, tevê, da voz dos personagens e da própria trilha-sonora,
Mosaico de recordações, fragmentos de memória, inventário
de infância curiosa e juventude
sem rumo, EU ME LEMBRO não
encontra qualquer dificuldade em
estabelecer conexão com o espectador. Lembranças de tempos idos,
turbulentos e perdidos no imaginário
de alguns. Veracidade e auto-referência. Libelo a uma geração que
fez e aconteceu, sem
discursos
panfletários
ou velhos clichês. Sexualidade à flor da
pele, drogas
liberadas, inconformismo,
machismo, casamento, vigarices, amores
e picardia. Tudo
em pequenas proporções, rabiscando personagens, deixando saudades. Não há uma história típica, e
até mesmo o protagonista se dilui na
poesia generalizada. O elenco, sur-

preendente, reúne várias gerações
do teatro baiano. Fernando Neves,
como o pai austero e puritano,
aproveita bem a força dramática
do personagem. Assim como Nélia
Carvalho e Eva Lima, majestosas
em seus solos. Lucas Valadares, um
ator talentoso prejudicado por um
bigode ridículo e artificial, retrata
com delicadeza os conflitos internos
do alter ego do diretor. Deusi de
Magalhães, cintilante, simboliza a
estrela glamourosa de todo
cinéfilo. A comicidade de
Arly Arnaud,
Rita Assemany e Zeca
d e A b re u ,
atrizes de
mão cheia,
brilha como
um diamante. O
humor, aliás, é a jóia desta obra.
Irreverente comédia dramática
de comportamentos e relacionamentos, nascida cult, representa
muito no cenário cinematográfico
nacional. A verdade mais inocente

ou a maluquice libertária e tumultuada ganha sincera transposição,
apoiado num roteiro tratado com
esmero, com cuidado, para não
se transformar em batidos temas-chave. Contando com uma
preciosa direção de arte e suave
fotografia de Hamilton Oliveira,
leve nas cores e tons, encanta
e subverte impressões, EU ME
LEMBRO talvez decepcione quem
esperava um Edgard Navarro
enfurecido, tirando a roupa no
cine-teatro do ICBA, mergulhado
na angústia existencial. O autor
de “Talento Demais” (1995) e “O
Papel das Flores” (1999), amadureceu, serenou o espírito. Mas
não perdeu a ironia devastadora
ou o vigor poético alucinante,
revelando a beleza e a dor com
autenticidade e força invulgar.
Bato palmas sem vacilar: “É um
filme especial e visionário!”.
EU ME LEMBRO
de Edgard Navarro
Com Lucas Valadares, Arly Arnaud, Fernando Neves, Rita Assemany e outros
Pré-estréia.
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Ah! Bahia...
Estava eu tomando café no dia
25 de novembro, quando começou
o programa da Ana Maria Braga
com uma matéria homenageando o
dia da baiana do acarajé. Assistindo à reportagem do Zé Raimundo,
comecei a sorrir e um orgulho me
bateu quando um dos entrevistados, olhando para uma baiana do
acarajé, falou para o repórter Olha
que coisa linda! Isso é um orgulho
para a Bahia. Não resisti, e um
sentimento de felicidade e alegria,
por nascer na Bahia, me arrebatou
o coração, como se fosse a espada
de São Jorge. Emocionei-me.
Comecei a pensar então, porque gosto da Bahia. Não sei ao
certo, mas toda vez que viajo fico
feliz em voltar para casa. Feliz em
ouvir aquele sotaque típico daqui,
que não tem nada a ver com o de
nossos vizinhos de região, apesar do
Brasil todo achar que no nordeste
todos falam do mesmo jeito.
Não sei se gosto mais da mata,
não sei se gosto mais do mar. É dificil decidir. Acho melhor ficar com
os dois. Aliás, acho melhor ficar com
o povo, é desse que gosto mais.
Falando nisso, esses dias minha esposa e eu fomos ao exterior. Quando
voltava para a Bahia, desacostumada, ela foi tomada de surpresa
no aeroporto por um segurança de
mais ou menos 1,90 m que estava

na porta de saída da sala desembarque. Ao invés de apontar a porta
com um sério semblante, comum
onde estávamos no último mês,
ele abriu um belo sorriso branco,
contrastando com sua pele negra, e
disse a ela: - Seja bem vinda! - Ela
não resistiu e agradeceu o sorriso,
dizendo a ele que fazia um mês que
não via alguém tão gentil e com um
sorriso tão amistoso... Já estava
até desacostumada. Essa história
ela contou por dias com as pessoas
que encontrava. Ao invés de falar
da viagem, ela falava da recepção
aqui na Bahia. O segurança nem a
conhecia, mas sei que estava feliz
com a sua volta. Um detalhe: minha
esposa nem é brasileira...
Uma das vantagens de viajar e
conhecer outras culturas é perceber
a nossa própria cultura. O contraste ajuda a perceber as diferenças.
Outro dia, assim que voltei de outra
viagem, fui a uma loja para comprar
um novo chip do meu celular, uma
vez que havia perdido. Aguardando na fila, não agüentei quando a
minha vizinha no banco de espera
começou a falar ao telefone com a
irmã - Oh, minha irmã, não vá não!
Me espere aí “rapaz”! Onde você
tá? Estou aqui na loja, já vou ser
atendida. Me espere rapaz, quero ir
para casa com você... - A voz dela
não era triste, mas era nutrida de

Amor e respeito na família
Ter uma família é necessário para ser feliz por isso você deve dar valor
a ela a respeitando e a amando.
A família é uma parte de todos nós e é ela que devemos respeitar e
amar em 1° lugar.
Na família temos nossa mãe e nosso pai que são as pessoas mais
importantes.
Nossa mãe e nosso pai são companheiros da alegria e da tristeza. São
eles os verdadeiros amigos para todas as ocasiões.
A família não é só o pai, a mão, os avós, os primos e os tios, são também
os melhores amigos que fazem parte da nossa segunda família.
Devemos respeitar e amar nossa família.
(...) Eu agradeço primeiramente este livro á professora Tânia Damasco,
mas não como professora e sim como mãe. Uma mãe boa e honesta e que
me ajudou só não com o livro, mas também em outras coisas que toda mãe
precisa ensinar a todo filho.E é a ela que eu agradeço do fundo do meu
coração, com todo amor.
Em Quando agente ama, respeita, livro de Karoline Campos – 10 anos.
Projeto Revendo Valores Construindo Identidade – quatorze professores envolvidos –
Escola Carrossel.

uma carência, uma carência baiana.
Queria a companhia da irmã. Esse
trecho solto aqui escrito, talvez não
tenha nada demais para o leitor
(além do “rapaz”, que na Bahia
serve para homem, mulher, velho,
novo...), mas o sotaque baiano
dela era irresistível. Comecei a rir
e lembrei disso por um bom tempo,
sempre abrindo um sorriso quando
essa imagem me ocorria.
Existem coisas, aqui na Bahia,
que não se explicam, que não se
entendem. Uma delas é você ser
convidado para um churrasco e
chegar lá perceber que só têm três
coisas no menu: carne assada, farinha e pimenta. Claro que não podia
esquecer da cerveja, bem gelada.
Pois é, aqui é assim. Essas confraternizações geralmente começam
sábado à tarde e costumam invadir
a noite. Som ligado, gente dançando, comemorando a vida sem
pensar na próxima segunda e nas
contas para pagar. Isso é alegria?
Não sei, mas se você vier aqui e
der uma olhada no semblante dessa
gente, vai notar um brilho diferente nos olhos. Talvez pela cerveja,
sei lá. Não vamos nos prender a
detalhes.
E o trabalho? E a fama de que
baiano é preguiçoso, lento? Puro
folclore... É claro que o calor que faz
aqui te chama para outras coisas,

não trabalho. Principalmente depois
do almoço, dá uma preguiça... Mas
o baiano trabalha, inova e rala para
ganhar seu pão. Quer um exemplo
de nossa criatividade? Foi na Bahia
que nasceu o conceito de fast food,
bem antes de o mundo inteiro adotá-Io. Ou você nunca ouviu falar no
nosso McBahia? O acarajé se aplica
no conceito de fast food perfeitamente! Ponto de venda próximo ao
consumidor, produtos a mão em
segundos, várias opções de escolha
(acarajé de R$ 1,50, R$ 2,00, R$
3,00, abará, cocada, bolinho, etc.) e
tudo feito na hora, ou quase...
Falando em acarajé, ontem fui
comer um, o melhor da cidade em
minha opinião. Lá, conversando com
a “baiana”, que nem usava a roupa
típica e tinha quatros dos seus filhos
a ajudando, descobri que ela era
evangélica. Quase não acreditei.
Como pode uma comida ligada intimamente a um ritual do candomblé
ser preparada e comercializada, sem
constrangimento, por uma evangélica? E todo mundo ainda acha
normal! É... só na Bahia.
Cezar Almeida
Economista, mestrando em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente - UESC
e-mail: cezaralmeida@gmail.com

Perda
Sua beleza pueril ao lado da madeira caiada
Me lembra como sou...
Um cheiro doce de conhaque nos dedos
Um casco de xadrez vermelho
Suor inquietante... Me sinto suja
Lembranças de ontem e hoje são tormento
Porque desde amanhã eu lamento
A perda de um amor
A perda de uma dor
A perda de minha rimas baratas
A perda de um coração remendado
A perda de suas qualidades
A perda de seus efeitos
De um abraço envolvendo cintura
De seu olhar constrangendo minha figura
Noites que devem ser esquecidas
Serão sempre lembranças
Volte aqui
Não feche a porta
Não adianta mais
Minha melancolia já contaminou o lugar
Espero não passar mal
A tinta de caneta me embriaga.

Carla Sampaio
Aluna do Colégio Divina
Providência
2° ano do Ensino Médio.
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Inclusão da língua portuguesa
como língua oficial da ONU
Tabela 1. Línguas mais faladas no mundo, suas famílias, escrita e milhões de falantes.
O Inglês, de uma perspectiva
500 são faladas por menos de 100
comercial, científica e
indivíduos.
Língua
Família
Escrita
Falantes (Milhões)
tecnológica, é o Latim de
O Português pasSino-Tibetana
Chinesa
1075
hoje. Essa importância é 1. Mandarim
sou de cerca de 3 miIndo-Europeia
Latina		514
tributária da força do im- 2. Inglês
lhões de falantes na
pério inglês dos séculos 3. Hindi
virada para o Século XVI
Indo-Europeia
Devanagari		496
XVII e XIX e do poderio 4. Espanhol
para quase 200 milhões
Indo-Europeia
Latina		425
norte-americano desde
hoje, difundida por no
e o castelhano. Com a separação
Indo-Europeia
Latina		194
as primeiras décadas do 5. Português
processo de conquista
de Portugal da Galícia, começou um
Indo-Europeia
Bengali		190
Século XX. O Inglês é 6. Bengali
e colonização por navelento processo de evolução. Hoje,
seguramente a mais uti- 7. Árabe
gadores,
mercadores,
Afro-Asiática
Árabe		185
Português e Galego são línguas selizada das línguas oficiais 8. Malaio/Indonésio Malaia-Polinésia Latina		176
colonizadores e missioparadas, ainda que muito próximas.
da ONU, que inclui ainda
nários. Reflexo do exSegundo estudo do Instituto
9. Russo
Indo-Europeia
Cirílica		170
as neolatinas Espanhol e
pansionismo português
Camões, a análise da estimaAltaica
Chinesa/Japonesa		125
Francês, o Russo, o Ára- 10. Japonês
dos séculos XIV e XV, o
tiva do número de falantes das
11. Alemão
Indo-Europeia
Latina		120
be e o Mandarim.
Português está presente
oito principais línguas
Não entrando no 12. Francês
Indo-Europeia
Latina		115
européias, desde o
mérito da pretensão do 13. Urdu
colapso do Império
Indo-Europeia
Nastaliq		 88
Continentes
Nº de línguas
PercentuGoverno Lula de que o
Romano, do século VI
14. Punjabi
Indo-Europeia
Gurumukha		 75
al
Brasil faça parte como
ao XX, o português
Altaica
Hangul		 68
Ásia
2.165		32,3
membro permanente do 15. Coreano
começou a ganhar
Dravidiana
Telugu		 64
Conselho de Segurança 16. Telugu
espaço nos últimos
África
2.010		30,0
da ONU, parece razo- 17. Italiano
Indo-Europeia
Latina		 63
100 anos. A propósiOceania (Pacífico) 1.300		19,4
ável que o Brasil, jun- 18. Tamil
to, até 1900, a língua
Dravidiana
Tamil		 62
Américas
1.000		14,9
tamente com Portugal,
portuguesa situava-se
19. Marathi
Indo-Europeia
Devanagari		 61
Europa
225		3,4
Angola, Moçambique e
em oitavo lugar. Em
Sino-Tibetana
Chinesa		 60
outros estados em que 20. Cantonês
Total
6.700
100,0
1935, chegou aos 47
o Português é a língua
milhões, superando o
oficial envide esforços
polonês e o italiano.
diplomáticos para que a
nos quatro cantos do
No entanto, essa distribuição
Nos Países Africanos de LínLíngua Portuguesa se constitua num
mundo e é a língua oficial de oito paganha feições dramáticas quando
gua Oficial Portuguesa-Palop,
língua oficial, sem prejuízo a outras
íses: Portugal, Brasil, Angola, Cabo
feita por países. Há sete países com
indicam as projeções das Nações
línguas com grande número de faVerde, Guiné-Bissau, Moçambique
mais de 200 línguas, destacando-se
Unidas, a população crescerá para
lantes, como o Hindi e o Bengali,
e São Tomé e Príncipe e, com a rePapua-Nova Guiné (850) Indonésia
58 milhões em 2025 e para 83 mipor exemplo, ou cujos estados que
cente independência da Indonésia,
(650), Nigéria (410), Índia (380),
lhões em 2050, com perspectiva
as adotam tenham expressividade
também
do
pequeno
Timor
Leste.
Camarões (270), México (240) e
de idêntica taxa de crescimento
econômica, como o alemão e o coO Português perdeu fôlego em MaRepública Democrática do Congo
na África Austral, onde a SADC
reano, por exemplo.
cau, China, em Goa, Damão e Diu,
(210).
(Comunidade de Desenvolvimento
Defender a inclusão da Língua
na Índia, e em Malaca
A mortalidade
vai desempenhar o mesmo
e (Malásia) onde varian- Local)
Portuguesa é defender o maior pade línguas é da or- O Português passou d
papel impulsionador que o Mercosul
trimônio cultural do mundo lusófono.
dem de aproximadae 3 milhões de tes crioulas ainda são na América Latina (Brasil).
d
a
rc
e
c
Nesse caso, estaríamos dando um
mente 25 línguas a
Pelo que representa uma língua
para o faladas. Nesses pona
d
a
ir
v
a
n
s
te
n
estatuto maior de valorização a
tos, todavia, em razão
cada ano, ou uma a fala
meio de expressão e de
200do crescimento da enquanto
sexta língua materna mais falada
comunicação entre povos e pessoas
cada 15 dias. Muitas Século XVI para quase
do mundo, como mostra tabela 1.
importância da língua
e enquanto percepção singular da
dessas línguas são
ilhões hoje...
m
Estatísticas da Organização
e
da
economia
dos
esrealidade, a inclusão da Língua Porfaladas por poucos
das Nações Unidas para a Educatados lusófonos, especialmente na
tuguesa no rol das línguas oficiais
indivíduos e podem
da ONU constitui-se em um fator
ção, Ciência e Cultura – Unesco,
América do Sul e na África Austral.
desaparecer nas próximas décadas
estratégico.
ano 2000, revelam a existência de
O Português evolui, a partir do
com a morte dos atuais falantes.
6,7 mil línguas vivas no mundo, granSéculo XII, dos dialetos românicos
Segundo a Unesco, apenas 600
de parte na Ásia e África e poucas
da Península Ibérica, em que figuralínguas possuem mais de 100 mil
na Europa (Ver Tabela 2).
vam o galego-português, o catalão
falantes. No outro extremo, outras

Assine e dê de presente

Faça-nos
uma visita.

Assinaturas: www.quiosquecultural.com.br ou pela Galeria de Arte Walter Moreira na praça Olinto Leone – Itabuna – BA.
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Telmo Padilha: “A poesia
salvará o mundo”
Telmo Fontes Padilha
na agulha da entrevista. Poeta de Girassol do espanto,
Ementário e Onde tombam
os pássaros. Crítico arguto,
observador consciente,
Telmo responde rindo às
perguntas, mas ao modo
de quem chora. Na dor do
Mundo a sua dor, a tudo
assistindo com lucidez e
estóica serenidade.

SB – A poesia é essencial na sua vida?
TFP – Se é. Você ainda pergunta?
Por muito tempo andei escondendo
essa verdade aos outros e a mim próprio. Não queria ceder. Sabe como é,
a luta pela subsistência, o modo como
nos olham, as incertezas do futuro. Aí
me caiu nas mãos — não me envergonha dizer que ainda não o tinha lido
— Cartas a um jovem poeta, de Rilke.
Fiz-me a pergunta: viveria sem fazer
poesia? E concluí que não.
SB – Que instrumentos sobram hoje
para o poeta afirmar seu ofício num mundo
tecnoburocratizado?
TFP – Não sobram ao poeta, nesse
mundo tecnoburocratizado a que você
se refere, muitas opções. Não se pode
— embora se deva tentar — inverter
a ordem das coisas. O mundo isso aí,
e as coisas se complicam cada vez
mais. A máquina — ser impessoal mas
com muitos poderes, vai engolindo o
homem. Pode vir a transformar-se em
coisa ainda pior, uma bomba talvez. No
meio dessa coisa, a missão do poeta
parece ser uma só: problematizar para
ver no que dá. E, no mais, ir tocando
sua poesia por caminhos pessoais ou
alheios.
SB – Se, de repente, o apocalipse alcançasse o mundo e só restasse o poeta como ser
vivo, que tipo de verso ele faria?

TFP – Não faria. Morreria também.
— A poesia não salva o homem?
— Somente a poesia — entendido no seu mais alto sentido — será
capaz de salvar o homem. Se todos
os homens fossem poetas ou lessem
poesia, o mundo — asseguro-lhe —
seria bem melhor.
SB – Então, o poeta e o artista em geral
são os únicos homens livres na sociedade?
TFP – Não inteiramente, por razões óbvias. Porque a máquina também os tritura. Seriam muito mais se
lhes fosse dado ser.
SB – Se um tirano qualquer,
do baixo de sua oligofrenia, mandasse exterminar todos os poetas,
o que aconteceria?
TFP – O mundo ficaria uma coisa
de fazer pena. Sobreviveria?
SB – Como você encara o movimento
das vanguardas poéticas? No caso brasileiro,
concretismo, a poesia processo, práxis etc.?
TFP – Esses movimentos todos foram e são essenciais à poesia, que não
poderia ficar presa ao círculo estreito
das experiências já feitas. Cairíamos
naquela monotonia que só faz comprometer e prejudicar o trabalho criador.
SB – Como você situa sua poesia no
panorama geral da literatura brasileira?
TFP – Ainda não tive tempo
— nem coragem — para pensar no
assunto. Ademais, isto é tarefa para
os críticos. Posso apenas lhe dizer
que tenho me empenhado no sentido
de praticar uma poesia tanto quanto
possível fiel à minha cronologia interior.
Tenho procurado ser honesto, sincero.
Isso basta? Talvez não. Às vezes a intenção não basta. Há os problemas de
forma, e aí a coisa se complica. Enfim,
como já disse, não tenho condições de
autoavaliação.
SB – Você estreou em 1956, com Girassol do espanto. Só agora, em 1974, é que
você retorna com Ementário e Onde tombam
os pássaros. Poderia explicar os dezoito anos
de abandono do verso publicado?

TFP – Não houve abandono, apenas achei que não tinha muita coisa
para dizer enquanto durou esse período. Passada a emoção da publicação
do livro de estréia — que Santa Rosa
considerava como uma espinha na garganta — diminuiu a euforia de publicar.
E os tempo foram passando.
SB – Em Girassol do espanto sua poesia
era um tanto mais hermética. Agora ela se
abre. Qual a razão disso?
TFP – Creio que senti a necessidade de deslanchar, de comunicar-me
mais amplamente. Num certo sentido,
considero isso uma evolução, pois antes havia uma espécie de preocupação
de não oferecer as chaves. Por outro
lado, não estará precisando a poesia
de algumas aberturas em termos de
uma comunicação mais ampla? Não
estará aumentando a distância entre o
poeta e o público? Até onde isso deve
ser considerado?
SB – Pode o artista afirmar sua obra
vivendo fora das fontes de informação dos
grandes centros?
TFP – A esta altura, creio que
sim. Tomemos como exemplo uma cidade como Itabuna. As livrarias já se
preocupam em estar em dia com os
melhores lançamentos das editoras. Há
um pequeno grupo com quem se pode
conversar. Há a Universidade, onde a
pouco e pouco já se discute as obras
dos grandes autores. Há o PACCE
e a SIC, procurando sistematizar as
atividades artísticas e literárias com
seriedade. Comparativamente, se nos
grandes centros é maior essa gama
de estímulos à atividade criadora,
falta-lhes contudo esse tempo e tranqüilidade indispensáveis ao trabalho
de criação.
SB – Observou um crítico que seus
poemas estão cheios de pássaros. Por que?
TFP – Sinceramente, não sei. Raramente consigo evitá-los. Admitamos
— é apenas uma hipótese — que os
considere um símbolo de liberdade. Podem estar em qualquer lugar a qualquer
hora e sob qualquer tempo.

— Outro crítico identificou nos
seus poemas uma total ausência de
alegria...
— A alegria — entendida no seu
sentido etimológico — não precisa da
poesia, e até a escarnece...
SB – Você escreve seus poemas de um
fôlego, como se costuma dizer, ou os trabalha?
TFP – Geralmente os reescrevo,
quando a primeira forma não me parece
satisfatória. Mas às vezes me acontece
achar, tempos depois, que a primeira
forma era a melhor...
SB – Qual o seu conceito da poesia?
TFP – O poeta é um espelho de
si mesmo e do universo. Sua principal
preocupação deve ser a sinceridade.
Só deve escrever sobre o que pensa
realmente. Não deve mentir-se a si
mesmo ainda que sua verdade não seja
a verdade dos outros, e isso possa trazer-lhe desvantagens. De outra forma
não precisará escrever.
SB – Você insinua, então, que a poesia
deve ter um sentido de depoimento?
TFP – Evidente. Que outro sentido
poderá ter?
— Existiria, assim, uma correlação
entre depoimento e estética?
— Partindo do pressuposto de que
a estética não tem vínculos apenas
com o belo dentro da obra de arte,
o depoimento, desde que tenha uma
raiz artística, não estaria desvinculado
do esteticismo, no sentido por você
enunciado.
SB – Você gostaria de fazer-se ou a
outrem alguma pergunta?
— Eu me perguntaria como topei
responder a todas as perguntas desta
entrevista tendo que interrompê-la de
dois em dois minutos para atender ao
telefone, assinar correspondências,
distribuir ordens de serviço etc.
(Entrevista concedida a Jorge de Souza
Araújo para o semanário SB e publicada na
edição de 16 de março de 1975)
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Nelson Pichani
Nelson esconde no “Buraco da Gia” uma
interessante coleção de textos, desde cordéis raros até o “Troças da rua e das roças”
do Zé das Antas (José Dantas de Andrade,
o Dantinhas). O abxz está pesquisando o
material.

SC
Feira dos Municípios da UE
tra
e 16, balhos de
Reuniu, entre os dias 13
ípios da Região Caeducadores de 14 munic
Proação – Programa
caueira envolvidos no
sores, coordenado
de Formação de Profes
Kauark, que se repela professora Fabiana
mpus Soane Naaliza desde 2002 no Ca
no do tema “(Re)
zaré de Andrade. Em tor
198 trabalhos foram
conhecendo a cidade”
apresentados.

Lançamento
Encontro para o lançamento
de quatro baianos, no último
dia 16, na Civilização Brasileira
do Iguatemi, em Salvador, reuniu
Ruy Espinheira Filho, Antônio Naud
Junior, Lígia Valladares e Luís Carneiro.
Antonio Junior e Lígia Valadares
foram a expressão regional no evento.
Ele o notável andarilho itabunense
(com “Um sentido para a vida”); ela, de
Itororó (com “Sóis & Luas – o
novelo da vida”). Assunto para
próximas edições do abxz.

Antônio Júnior
ita no
O inquieto grapiúna, ed
revista
terceiro número de sua
enhas sobre
“Três Vezes Bahia”, res
rro (do
obras de Edgard Nava
lembro”, no
premiadíssimo “Eu me
Brasília), Ruy
Festival de Cinema de
es e Bel
Povoas, Gildon Rodrigu
www.tresvezesBorba. Mais detalhes em
bahia.blogspot.com

Marcas mecenas I
Iniciamos, a partir deste
mês,
ao lado da campanha de
assinaturas, um projeto dir
igido aos
empresários, intitulado
“marcas
mecenas”, através do
qual buscamos parceiros que qu
eiram somar com a Via Litteraru
m para a
manutenção do jornal,
ocupando
espaços publicitários na
primeira
e na última página, asso
ciando
assim sua marca ao do
abxz.

Concurso Literário I
Letras”, lançaO “Bahia de Todas as
e pela Edido pela Via Litterarum
m o final da Pritus-UESC encerrou, co
para a etapa
mavera, suas inscrições
último dia 21.
da poesia e do conto no
mero o
abxz publicará no próximo nú
.
es
çõ
cri
balanço das ins

abxz em Ilhéus ou visita a
side em Ilhéus
Para quem re
ma, Ca(de Itacaré, U
ra
ei
ai
pr
de
cida
ção para
çuca) uma op
ru
U
,
as
-r
ei
vi
na
apirus,
abxz: a Livraria P ceber o
assinatura do
re
ra
cal também pa
no Centro. Lo
borações.
la
co
ar
vi
e en
jornal literário

Concurso Literário II
Durante o Verão, a avaliação
dos trabalhos inscritos. No
Outono, a publicação dos
resultados. E no Inverno a
premiação e a edição dos
trabalhos vencedores.

Quiosque em novo visual I
e funciona
O Quiosque Cultural, qu
r Moreira
lte
Wa
na Galeria de Arte
Itabuem
e,
on
na praça Olinto Le
rão,
ve
ste
ne
”
pa
na, “troca de rou
que
tos
tex
s
do
o
com a substituiçã
ão
aç
atr
l
cia
pe
es
se tornaram uma
ço
pa
es
le
ue
aq
para quem visita
público.

Espanha
De malas arrumadas pa
ra uma
temporada na Espanha,
terra natal, nosso revisor Anton
io Garrido.
A tiracolo o abxz, que
descobrirá o
Velho Mundo a partir da
terra de
Cervantes.

Marcas mecenas II
Não é demais lembrar que o abxz é
um jornal literário e independente.
Tem companhia apenas dos suplementos Tarde Cultural (do Jornal
A TARDE) e Tribuna Cultural (do
TRIBUNA FEIRENSE)

Versão eletrônica
O abxz-Caminho das Le
tras
prepara a sua versão ele
trônica.
Através dela o leitor en
contrará
todas as edições do jor
nal. O que
estava sendo cobrado,
já que
os números 1 e 2 se en
contram
esgotados.

Parabéns
Aos escritores Aleilton
Fonseca e Cyro de Mattos
pelo prêmio “Almir Madeira”,
concedido pela União Brasileira
de Escritores do Rio de Janeiro, motivado em “O Triunfo
de Sosígenes Costa”, uma
co-edição da UEFS e UESC
resgatando a obra do
grande baiano de
Belmonte.

s
Locação de livro
localizal,
ra
tu
ul
O Quiosque C
linto Leone, em
do na praça O
nvolve interesItabuna, dese
: a locação de
sante iniciativa
o
itura no própri
livros, para le
al
qu
disporá de
local. O leitor
óm
b
postos so
que dos ali ex
ão a partir R$
aç
dica remuner
Boa leitura!
0,50 por turno.

ual II
Quiosque em novo vis
,
la Via Litterarum
Como definido pe
te
Ar
de
Galeria
que administra a
mo permissionáco
,
ra
Walter Morei
ação Itabunense
ria da FICC - Fund
adania, a cada
de Cultura e Cid
e
ano novos textos
nova estação do
.
ico
bl
pú
o
os para
autores são exibid

Novo personagem
O abxz lança uma nova tira de autor
grapiúna - “Humor Leos”. Descubra
aqui o valor de um jovem que pretende
trabalhar com o “incorreto” como tema,
demonstrando que alguma razão há
para que exista.

Ingressa o abxz em 2006 com seu sexto número. E
um fato por demais interessante: apesar de curto o
tempo de existência, pelo material que tem recebido
de colaboradores (que estão na relação de publicações para as próximas edições) já é lido em quase
todos os quadrantes do Estado.

A penúria como são tratadas a Educação e a Cultura pelos municípios está refletida na ausência de
bibliotecas públicas. E onde existem com este nome
apresentam um acervo em muito obsoleto, tantas as
“doações” de obras sem nenhuma utilidade. Como o
poder público não tem olhado com a atenção devida
o problema, tem-se biblioteca por “quantidade”, não
por “qualidade”. Muitas apenas aguardando que
alguém transfira de sua estante particular uma ou
outra obra que não lhe sirva (ao doador), o que as
torna verdadeiros depósitos de lixo.
Sugestão do abxz: não seria hora de os municípios
disporem de alguém para selecionar, pela qualidade
e importância, não somente as obras a serem adquiridas mas, também, as que devam ser recebidas?

HUMOR LEOS
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Facilitando o aprender
O abxz nesta edição, em tempos
de preparação para um novo ano
de estudos, abre páginas de Irene
Mauricio Cazorla e Eurivalda Ribeiro
dos Santos Santana (Tratamento
da informação para o ensino funda-

mental e médio) e Jorge de Souza
Araujo (Ara uma vez - uma fábula
abecedária). Duas ferramentas inovadoras para as áreas de Estatística
e Alfabetização.
“Tratamento...” adequa as di-

retrizes dos PCNs à realidade local
instigando o professor a refletir sobre os conceitos e procedimentos,
subsidiando-os com exemplos da
realidade do aluno. Dela extraímos
a “Seqüência didática 3” pág. 41.

“Ara uma vez...” é o registro de
uma deliciosa interpretação de como
as palavras são formadas, permitindo
à criança, de forma lúdica, descobrir
os segredos de sua língua. Deleitese com as págs. 7 e 35. Ei-los:

Objetivo geral
Analisar e conscientizar os
alunos sobre o consumo racional
de energia elétrica.

Descrição da atividade
Esta atividade pode ser trabalhada em parceria com o professor
de Ciências ou Física.
O professor de Ciências ou Física pode solicitar aos alunos uma
pesquisa sobre as diversas fontes
de energia, renováveis e não-renováveis, sobre o problema do racionamento de energia no Brasil e no
Nordeste, o consumo de energia dos
aparelhos domésticos, as diversas
formas de economizar energia etc.
Com essas informações, a turma
pode elaborar uma cartilha sobre o
uso racional da energia elétrica.
Solicitar que cada aluno traga
a conta de energia elétrica do mês
atual. Via de regra, a conta traz um
gráfico de barras tridimensional3 ,
com o consumo dos últimos sete
meses, conforme ilustra a Figura

19. Caso se queira trabalhar com
o padrão de consumo anual, então
deve ser solicitada, também, a conta

de seis messes atrás, para poder
completar os dados de um ano.

Objetivos específicos
Analisar padrões de comportamento.

Figura 19. Exemplo de duas contas de energia elétrica.

Vem-lhe em socorro o X
que da questão sempre é.
X de xavante, xereta,
xispeteó, xodó, xuê
Assim o A se foi bater
em novas combinações
- axadrezar axaguá...-

Ara uma vez...
- Ih, errei de novo!
Era uma vez uma letra
que vivia muito só.
Estava em todos os cantos
Do mundo das línguas-mães
Usada pra (quase) tudo,
Vivia em todas as falas
... mas se achava sempre muito
muito triste
e muito só.

mas elas eram bem poucas...
e tão nula a sensação...
que o A caiu ao chão
de umas letras abobadas:
W (Dábliu)
e
Y (Ypicilone)
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Onde corre a dor
A minha casa era cheia de sol.
Do seu corredor
Ouvíamos os passos da menina:
Pegadinhas claras
Como todas as claras manhãs
Desde quando ela nasceu.
Agora não há sons
E luzes verdadeiras.
De mim uma lágrima
Sobre o vestidinho dela
Da casa,
Uma sombra vê-se ao longe

Ilustração: Leos
Onde corre a dor, poema de Iolanda Costa, poeta itabunense,
em “Poemas sem cuidado”.
TelaPoema foi inspirada na experiência revolucionária e vanguardista desenvolvida pela Sociedade Itabunense de Cultura – SIC – na década de 70, reunindo as manifestações
estéticas de poetas e artistas plásticos do Sul da Bahia numa provocação recíproca: do texto para a tela e da tela para o texto.

Livraria PAPIRUS. A sua opção em Ilhéus para assinar

ou www.quiosquecultural.com.br

