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Entrevista com

Projeto
Minerando Poesia
Matéria completa nesta edição
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Esta edição do  traz uma entrevis-Jornal daBiblio
ta com a cantora paraibana Flavia Wenceslau. Duran-
te o mês de junho recebemos inúmeros e-mails com 
artigos, poesias, crônicas de nossos leitores/autores.

Nossos agradecimentos especiais aos membros 
do Conselho Editorial Cheiene Damázio Uggioni, 
Roberto Marchiori, Rosana Daza e Claudia Assis pelo 
apoio imediato às demandas do periódico, além da 
contribuição com suas produções literárias.

Destacamos, também, o belíssimo trabalho artís-
tico da ilustradora Malu Eduarda Knobloc, na página 
nove, com uma das ilustrações do livro infantil As 
Aventuras de Nicolas na Escola, a 3ª edição da série As 
Aventuras de Nicolas, do escritor Rogério Fernandes 
Lemes.

Nas páginas 13 e 14 os leitores encontrarão uma 
matéria especial sobre o Projeto Minerando Poesia 
que eleva o bom nome da linda Barra de São Miguel, 
em Alagoas. Um trabalho lindíssimo idealizado pelo 
casal Eli Matias e Penha Cavalvante.

Destacamos os nossos autores desta edição: Rogé-
rio Fernandes Lemes, Roberto Marchiori, Cris Mat-
suoka, Daniel Augusto Barati, Dinovaldo Gilioli, 
Rosana Daza de Garcia, Dina Cardoso, Cheiene 
Damázio Uggioni, Claudia Assis, Denise Caramori, 
Ubertam Santos, Ana Ferreira e Antonia Rivera Chái-
dez (do México). A vocês toda nossa gratidão.

Para publicar conosco confira as Normas para 
publicação na página 33.

Ótima leitura e até a próxima edição, onde trare-
mos uma entrevista com JackMichel A Escritora 2 Em 1.
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JB: Flavia Wenceslau muito obrigado por conceder 
esta entrevista para a 3ª edição do Jornal daBiblio 
(junho/2020). Em nome de todas as nossas leitoras 
e leitores espalhados pelo Brasil, e pelos países lusó-
fonos, lhes damos as boas-vindas! Tomei conheci-
mento de seu trabalho, e isso faço questão de regis-
trar, através de um fã seu, o Jefferson Machado Bar-
bosa ( ), durante o processo de edi-@jeffmachadoo
toração de seu livro “Meus Escritos de Gratidão”. 
Ele pediu para te mandar um beijo e um abraço.

JB: Quem é Flavia Wenceslau? De onde vem? O 
que pretende? Pra onde vai?

Flavia Wenceslau: Eu sou um ser humano, em 
busca de mim mesma, em busca de conhecer a ver-
dade e, através dela, transformar meu interior pra 
melhor; aprimorar minhas virtudes intelectuais e 
espirituais, para que eu sinta, em meu coração, que 
minha estadia na vida tem valido a pena e que, ape-
sar dos desafios, viver é o mais bonito dos presentes! 
Eu venho de uma infância marcante; fui órfã de 

mãe; saí de casa aos onze anos, mas recebi, ainda na 
infância, diretrizes paternas que me auxiliaram no 
caminho. Nasci na Paraíba; meu pai era carioca; 
minha mãe ficou órfã de Mãe, pois meu avô foi ser 
soldado da borracha no Amazonas e minha avó, 
morreu de malária. Então ela foi adotada por uma 
família de Belo Horizonte; casou com meu pai e 
tiveram sete filhos e, em seguida, ela fez sua passa-
gem. Meu pai casou de novo e tive mais quatro 
irmãos; venho de outras dores e também de outras 
alegrias, sempre seguindo em frente, que é a preten-
são que permeia minha vontade humana. Estou 
indo onde o Norte da minha consciência me leva, 
para aprender ser mais feliz e fraterna.

JB: Como a música aconteceu na sua vida?

Flavia Wenceslau: Meu pai era músico, pastor de 
igreja; me colocava pra cantar na igreja. E também 
tenho um irmão mais velho que me levou, aos treze 
anos, pra cantar numa banda de baile que, na verda-
de, a banda era um tecladista apenas. Cantei na 

Entrevista

Representa a força da
música brasileira!

Vencedora de dois prêmios Caymmi de música (2007 e 2017)

Por Rogério Fernandes Lemes
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noite lá na Paraíba e, aos vinte anos, decidi começar 
a escrever minhas músicas, porque eu não tinha 
dinheiro pra pagar direito autoral e gravar as músi-
cas dos outros.

JB: Como são escritas suas canções? Quais as moti-
vações que fazem com que suas músicas, sem exce-
ção, toquem profundamente a alma humana?

Flavia Wenceslau: Eu escrevo sobre meus sentimen-
tos, minha vida, meu caminhar. E acredito que em 
algum ponto a história de toda pessoa se parece um 
pouco, pois somos todos carentes ainda da mesma 
coisa, de Luz e Amor. Talvez elas toquem profunda-
mente porque foram profundas as estradas que 
andei, e profundo o mergulho do meu sentimento 
na busca de compreender as coisas do caminho.

JB: Qual a mensagem de suas canções?

Flavia Wenceslau: Uma mensagem de esperança, 
de realismo de fé e perseverança. Sobre acreditar no 
bem!

JB: Flavia, a vida é realmente simples?

Flavia Wenceslau: Acredito que a vida seja simples, 
sim. Nós é que precisamos encontrar esta simplici-
dade. Temos uma tendência à fantasia, à ilusão; a 
querer preencher o vazio existencial com muita 
coisa que não faz diferença nenhuma na essência 
daquilo que, realmente, precisamos para sentirmos 
paz.

JB: Como suas canções auxiliam seus ouvintes na 
busca pelo autoconhecimento?

Flavia Wenceslau: Quem sabe de que forma auxilia 
é o ouvinte; o que posso dizer é que talvez pela since-
ridade do sentimento de querer encontrar as saídas, 
e sentir a alegria de pequenas coisas, talvez este 
seguir em frente que é forte dentro de mim, seja ele 
que ressoe. Mesmo que até ele em alguns momentos 
não tenha sido fácil pra mim, eu segui e fiz canções 
durante tantas travessias, tudo passa. E de alguma 
forma essa mensagem também fica impressa no 
meu trabalho. Talvez seja assim, mas cada um é 
quem sabe, de forma única e pessoal, como a músi-
ca chega não é?

JB: Do que precisamos abrir mão para sermos, real-
mente, felizes?

Flavia Wenceslau: Da vaidade, do orgulho e do ciú-
me. Toda desarmonia que existe em qualquer situa-
ção nasce desses sentimentos. É só examinar direi-
to, que fica claro de enxergar. O poder corrompe o 
vaidoso, que acha que sabe, que acha que não preci-
sa de mais ninguém, que pensa só em si.
O que são as guerras? Orgulho, soberba, arrogância 
de se achar superior a uma etnia, a um país, ou a 
qualquer forma de identidade de um povo. Seu 
conhecimento, sua herança. Falta de simplicidade, 
de reconhecer nosso verdadeiro tamanho perante a 
natureza. Abrir mão não basta, é preciso haver 
transformação interior. Mas muita gente nem des-
confia que isso existe! São orgulhosos de mais para 
cogitar que todos nós precisamos urgentemente 
melhorar!

JB: Fale-nos um pouco sobre sua discografia.

Flavia Wenceslau: Eu tenho três CDs autorais e 
agora, em 2020, gravei o quarto, após dez anos sem 
gravar. O Cd se chama “A tempo”. Já fui premiada 
em CDs anteriores, e outros artistas já gravaram 
canções minhas desses CDs também.
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JB: Quais artistas já gravaram suas canções?

Flavia Wenceslau: Irah Caldeira, Santana, Wal-
donys, Ricardo Chaves, Maria Bethânia, Margareth 
Menezes, Mariene de Castro, Padre Fábio de Melo, 
Frank Aguiar, Meriele Santana, Marcos Lessa e 
outros que estão em estúdio gravando ainda.

JB: Ao ouvir suas canções ficamos em estado de 
graça. A felicidade realmente existe?

Flavia Wenceslau: Existe! E, pra cada um, ela se 
manifesta de maneira distinta. Eu sinto felicidade 
de ter um trabalho, ter família, amigos, saúde e 
ainda sonhos bonitos de vida longa. Isso pra mim é 
uma felicidade! Olhar o mar e meditar um pouco 
no criador de todas as coisas, pra mim é felicidade. 
Os boletos estão na minha estante? Estão. Mas, eles 
já não têm o poder de estragar minha felicidade, 
porque ela é uma conquista da minha consciência, 
da minha maneira de olhar as coisas da vida. E eu 
não sou muito de ficar esperando a “vida perfeita” 
para ser feliz. Essa felicidade, mediante a perfeição e 
uma conta bancária cheia... Será que ela existe? Essa 
daí penso que não. A felicidade não é um status, 
nem uma condição material. É a presença de Deus 
na nossa vida; existe rico infeliz e feliz também, e 
existe pobre infeliz e feliz também. Assim como a 
presença de Deus, ela está na simplicidade do sen-
tir. Você pode estar feliz na Europa ou em uma peri-
feria carente, até de saneamento básico. E você 
pode se sentir feliz e, também, sofrer pela dor do 
outro, que ainda não é.  A felicidade é uma luz de 
compreender que a história de cada um é de cada 
um, e que o tempo inteiro o Universo é justo e perfe-
ito. Ele é tão justo que temos o direito de fazer qual-
quer escolha. A escolha de guerrear ou de viver em 
paz.

JB: Conte-nos sobre sua infância e influências 
musicais; e quando foi que decidiu viver da músi-
ca?

Flavia Wenceslau: Minha infância foi dura, eu fui 
trabalhar aos onze anos de idade como empregada 
doméstica; morei em muitas casas diferentes; convi-
vi com pessoas de natureza muito ruim; passei por 
algumas coisas que marcaram meu caminho; espe-
rei sarar algumas feridas por muitos anos, mas foi da 

forma que foi e aqui cheguei cantando e contando 
das coisas que o amor também me dá todos os dias. 
Minhas influências foram muitas, muita música 
brasileira e alguma coisa de fora. Eu ouvia Janis 
Joplin, Fred Mercury, Bob Marley, Mercedes Sosa e 
também Zé Ramalho, Belchior, Zizi, Elba, Marinês, 
Marisa, Bethânia, Gil, Paulinho da Viola, Almir 
Sater e tantos outros.

JB: Certamente influências marcantes. E Belchi-
or? O conheceu pessoalmente? Tem algum episó-
dio bacana sobre ele que poderia dividir conosco?

Flavia Wenceslau: Sim, o conheci muito novinha 
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CD A Tempo lançado no dia 5 de junho de 2020.
Ouvir: https://youtu.be/jfFj1ZLBVWw

Letras das músicas do CD A Tempo:

01. Estrada de Sol
02. Primavera
03. Muito Obrigado
04. O Teu Amor
05. Todo Coração
06. É Assim
07. Aquarela Nossa
08. Ronda das Estrelas
09. Sangue da Terra
10. Minha Antena

em um Festival de Trovadores que eu participei no 
Ceará. Um encontro rápido; fui apresentada a ele; 
vi o show dele encantada, e depois fiquei um pouco 
no camarim ele pediu ao assessor dele que o levasse 
ao “cabaré” da cidade, foi a palavra que ele usou. 
Não posso inventar aqui uma história mais elegante 
pra você, porque foi isso que aconteceu e desse jeito. 
Então passei poucos minutos a conversar com ele 
ali, acho que só deu tempo mesmo de dizer da 
minha admiração por ele, nem foto tirei, porque 
não era como hoje que as pessoas andam o tempo 
inteiro com celular na mão, acho que tem no míni-
mo uns 15 anos isso.

JB: Qual a sua relação com a água?

Flavia Wenceslau: Uma relação fundamental, de 
existência. O mar me orienta, me conforta, me ale-
gra e me mostra o horizonte da vida! Não vivo sem 
água! Cuido da minha voz com muita água. Às vezes 
não estou me sentindo bem, tomo um banho com 
bastante água e me já sinto melhor, outras vezes 
bebo água mentalizando calma, cura... serenidade. 
A água é a própria vida manifesta com sua humilda-
de nesse elemento imprescindível.

JB: O que é preciso para nos transformarmos em 
puro amor e paz?

Flavia Wenceslau: Milhões de encarnações! Faz 
muito tempo que estamos nessa busca e, ainda, lon-
ge. Mas, um dia, chega o dia. É caminhar e querer, 
em equilíbrio. Porque também viver a vida queren-
do ser puro imediatamente não funciona nem acon-
tece. Não tem mágica nem fantasia. O trabalho é 
árduo. E é de cada um.

JB: Falando no CD “A Tempo”, como foi o proces-
so das escolhas das canções? E porque demorou 
quase dez anos para acontecer?
Flavia Wenceslau: Eu demorei dez anos porque 
esperei sentir vontade de ter algo a dizer, que viesse 
dentro de um propósito maior. E não pela obriga-
ção mercadológica, tenho muitas canções que dari-
am pra gravar outros, ou ter gravado antes até, mas 
eu fui cuidar de outras coisas dentro de mim que 
estavam precisando ser levadas mais a sério, resolvi-
das, harmonizadas, amadurecidas. Mas, agora, não 
vou demorar isso tudo não pra gravar outro.

JB: De todas as suas músicas, qual a que você mais 
gosta de cantar? E qual a que seus fãs mais gostam? 
Aquela que não pode faltar?

Flavia Wenceslau: Eu gosto de algumas, sou de 
fases. Tenho gostado muito de “Por uma Folha”, 
pelo significado dela pra mim. E a que não pode 
faltar para os fãs, acho que é “Te Desejo Vida”.

JB: Realmente a música “Por uma Folha” é mara-
vilhosa. Flavia, você é uma mulher religiosa?

Flavia Wenceslau: Eu tenho uma religião, sou espí-
rita. Frequento um centro espírita beneficente. Não 
sou fanática em nada na minha vida, sigo um mes-
tre que é o criador deste centro, Mestre Gabriel. 
Aqui na Terra, enquanto ele viveu, foi um homem 
simples, pai de família honrado e que tinha na sua 
palavra a solidariedade, o amor e a constância na 
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prática fiel do bem. Esse exemplo dele é o farol onde 
busco inspiração pra, um dia, ter também essa fide-
lidade.

JB: Flavia Wenceslau é mais compositora ou mais 
intérprete? O que mais te agrada?

Flavia Wenceslau: Eu gosto de cantar e de escrever 
da mesma forma. E também canto as músicas que 
não são minhas com a mesma emoção, porque 
nosso cancioneiro Brasileiro é cheio de coisas boni-
tas!

JB: Suas músicas refletem quais influências?

Flavia Wenceslau: Sinceramente não sei. Talvez o fã 
identifique isso melhor que eu até. Eu gosto de 
encontrar uma originalidade própria, e de quem eu 
chamo pra dirigir o CD.

JB: E quem você escolheu para dirigir “A Tempo”? 
E Por quê?

Flavia Wenceslau: Eu chamei o Marano, um músi-
co curitibano que canta, compõe, toca e dirige. Ele 
tem um pensamento parecido com o meu, musical-
mente. A sensibilidade dele compreende a minha. 
Eu não gosto de nada copiado, não gosto de produ-
tores que tem o vício do que o mercado pede, não 
faço música preocupada se ela vai ou não agradar o 
rádio, ou ao crítico. O único compromisso que eu 
tenho por vontade própria é com o fã, e pela longa 
estrada já sei o que eles gostam, e eles também 
sabem que sempre vou fazer as coisas sem abrir mão 
do que é essencial pra mim, buscar originalidade. 
Ter uma identidade. Eu não procuro por produto-
res badalados, que já trabalharam com Fulano e Bel-
trano, isso pra mim não significa muita coisa neces-
sariamente. O mais importante pra mim, é o produ-
tor não achar que ele é o melhor do mundo e ter o 
sentimento no trabalho. Não estou dizendo aqui 
que produtores famosos são arrogantes, de maneira 
alguma. Até conheço alguns que tenho grande cari-
nho, mas que seguem outra vertente de arranjos e 
propostas. Eu não sou uma cantora que fica fazendo 
muita intervenção também, se eu chamo alguém 
pra dirigir, eu deixo a pessoa dirigir. Então preciso 
me certificar bem se a pessoa dirige de forma que eu 
me identifique, entende? É isso. O Marano teve isso 

nesse trabalho.

JB: Você tem uma carreira consolidada. São 20 
anos de estrada. Qual é a proposta de Flavia Wen-
ceslau em cada projeto lançado?

Flavia Wenceslau: Eu penso no momento presente. 
A Proposta desse CD novo é continuar seguindo 
em frente na vida, na música, no coração.

JB: Não poderia deixar de trazer para você a per-
gunta do Jefferson: “A Flavia me ajudou e ainda 
ajuda muito com suas canções. Eu, Jefferson 
Machado, de Mato Grosso do Sul, sou seu fã e a 
ouço todos os dias. E, na qualidade de fã, gostaria 
de saber como você lida com isso? Em saber que 
suas composições e interpretações ajudam e tocam 
os corações das pessoas?”

Flavia Wenceslau: Eu fico feliz, alegre! Tenho um 
respeito pelos meus fãs. Eles são as pessoas que mais 
já me ajudaram no meu trabalho. Devo muito a 
eles, e gosto de dever e de pagar com carinho, fazen-
do canções que levem até eles um sentimento de 
acreditar e (re)acreditar na beleza do tempo e da sua 
própria história! Seja qual for.

JB: Foi uma honra para mim, como seu mais novo 
fã, entrevistá-la. Qual a mensagem que Flavia Wen-
ceslau deixa para a juventude?

Flavia Wenceslau: Não se iludam com coisas tão 
passageiras; a velhice também chega pra todo mun-
do. E a gente só constrói nossos sonhos com sobrie-
dade e lucidez! Estejam com quem seja capaz de lhes 
dizer o que vocês precisam ouvir, às vezes. Cultivem 
um pensamento positivo e respeitoso para com seus 
pais, sejam como forem. É deles que vocês vieram. 
Quem não honra a fonte, se perde na ida.

JB: Desejo-lhe muito mais sucesso e boas inspira-
ções. Conte sempre com o Jornal daBiblio e, por 
gentileza, suas considerações finais.

Flavia Wenceslau: Obrigada Rogério pelo convite. 
Foi um prazer. Desejo a todos nós dias melhores ao 
encontro de uma maneira mais simples e pacífica de 
vivermos nesse mundo.
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Annabelle. Mas tudo não passa de um jogo. Uma 
trama. O ar quente e triste do local contribuía para 
um entardecer bucólico. A poeira vermelha deixada 
pelos veículos lentamente se dissipa entre plantas e 
pessoas. Algumas com máscaras e outras, com 
máscaras eternas.

Annabelle pensava na incoerência da presença. 
Mesmo ali, próximos, ambos eram desconhecidos e 
solitários. E por este mesmo motivo, acreditava que 
conversar sobre lamúrias e desventuras seria ainda 
pior; potencializaria, ainda mais, uma situação há 
muito penosa, desgastante e extremamente deca-
dente. Notou um barulho irritante da mão do 
estranho penetrando um pequeno saco de papel 
endurecido. Biscoito? Jujubas? O que estaria por 
encontrar no fundo do saco; no fundo do poço. 
Justamente no mês de setembro início do mês, na 
verdade, ar seco, secura constante, temperaturas 
elevadas, o que motivava aquele estranho a deixar o 
conforto do lar para alimentar-se em local tão 
improvável? Tinha em mente que, se perguntasse 
algo, seria o gatilho para uma aproximação. Isso 
não. Não naquele momento. Não naquela vida.

Se a solidão, eventualmente, tem uma finalida-
de, Annabelle queria encontrar a sua. Era segundo 
pensava, um direito seu ou, quem sabe, uma dádiva. 
O fato é que estar só tem lá suas vantagens como, 

Encontraremos tranquilidade na solidão? 
Talvez este fosse o único pensamento a impulsionar 
os neurônios da moça paralisada sobre o banco da 
praça. Nem mesmo o tempo e suas ameaças, de 
chuva e ventos fortes a caminho, atraíam a atenção 
dela. Na mão esquerda um pedaço de bolo embolo-
rado e, na direita, a esperança de reencontrar 
significados para sua vida solitária. Segurava com 
força um pequeno totem de argila que ganhara de 
um amigo, que regressara de Machu Picchu recente-
mente. Não estava segura o bastante para aceitar 
que tal objeto pudesse mudar sua sorte, nem 
mesmo sentia culpa ou vergonha por delegar tal 
empreendimento às coisas inanimadas. Afinal, 
animação era uma palavra que Annabelle carecia já 
há algum tempo, a contar pela escolha do nome 
dado por sua mãe. Para ela, ainda que sua mãe 
tivesse todas as razões do mundo para escolher 
Annabelle, isso tirou dela o direito de se perceber 
no mundo; de escolher sua representação mais 
caricata: seu nome que, em verdade, sua escolha 
predileta sempre foi Cristini.

Notou quando uma pessoa se aproximou e, 
sem hesitar, sentou a seu lado. Continuou imóvel e 
com o olhar penetrado no nada, apenas com o 
pensamento na eventual função social da solidão. 
Ao lado, o homem finge não perceber a presença de 

Por Rogério Fernandes Lemes

Almas entardecidas
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As bocas totalmente animadas por movimentos 
quase que, involuntários, seguiam frente ao crepús-
culo que, lentamente, sucumbia à épica batalha 
com as trevas.

O homem levanta-se e inicia seus primeiros 
passos. Annabelle, imóvel, esboça algumas palavras. 
Talvez as melhores e mais significativas para aquela 
demonstração de irmandade. Imersa em pensa-
mentos solitários, Annabelle sabia que o alimento 
é, em verdade, um fenômeno de aproximação com 
um poder enorme de igualar as almas; de ignorar 
posições sociais e relembrar ao ser humano sua 
marca essencial: a finitude.

— Obrigada.
Sem olhar para trás, o homem desaparece 

lentamente na poeira. “Lugar de onde veio e para 
onde vai” – pensou Annabelle.

Antes de sumir completamente, o homem 
responde: — Seja livre, Cristini.

por exemplo, imergir em si mesma, protegida 
aparentemente, de todas as frustrações. Dizem que 
a pior solidão é aquela do ausentar-se de si mesmo; 
não encontrar sentido para a própria vida e não ter 
forças para ressignificar o mundo. Annabelle estava 
acompanhada, com uma pessoa ao seu lado, porém, 
não estava em si e estava completamente só.

A cada mastigação, uma repulsa. Seria proposi-
tal daquele estranho ou uma estratégia tosca de 
aproximação. O fato é que Annabelle não conse-
guia mover um músculo sequer para atravessar a 
praça. Sair dali o quanto antes. No silêncio mistura-
do com dentes, língua, saliva e restos de alimento, 
ela percebeu o momento de caridade daquele 
estranho. Lentamente o saquinho de papel endure-
cido diminuía a distância até seu corpo. Annabelle 
vira-se, mais lentamente ainda, com um olhar 
penetrante e absurdamente morto.

Por alguns segundos aquele estranho parecia 
desnudar a si mesmo e dizer o quanto a compreen-
dia, pois também desejava romper, abruptamente, 
com tudo o que o definia; o que o rotulava. Sem 
palavras ou gestos de qualquer demonstração de 
afeto, Annabelle introduziu a mão esquerda para 
tomar o que não era seu por direito; para tomar para 
si algo oferecido. Eram jujubas de puro açúcar e 
coloridas artificialmente, tal qual sua vida desbota-
da naquele entardecer cinzento e quente.

Assim permaneceram por longos minutos, até 
o instante em que a última guloseima fosse destroça-
da por dentes robotizados.

Autor brasileiro com cinco livros publicados. Sociólogo e Edi-
tor. Criador da Revista Criticartes, da Biblio Editora e do Jornal da-
Biblio. Vice-presidente da União Brasileira de Escritores, Seccio-
nal Mato Grosso do Sul (gestão 2020-2022). Graduando do Curso 
de Letras, da UFGD. Presidente-fundador da Academia Amam-
baiense de Letras (ACAL); membro da Academia Douradense 
de Letras (ADL). Recebeu o título de Cidadão Douradense em 
dezembro de 2019.
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Esse artigo irá mostrar aspectos essenciais 
relativos a princípios básicos da física que descre-
vem o estado energético de um sistema e a troca 
energética com o ambiente externo. Utilizando a 
abordagem apresentada no livro “Consciência com 
Ciência” [MARCHIORI, R.; 2020], se torna possí-
vel interpretar, de uma forma “humanizada”, as 
inter-relações entre fenômenos físicos naturais, suas 
configurações energéticas e a vida consciente do ser 
humano.

O conceito de “amor” para a ciência

No contexto desse tipo de abordagem à vida, a 
primeira e mais imediata análise é a definição de 
“amor”, um sentimento que pode ser interpretado 
de forma muito natural e simples a partir das propri-
edades energéticas de qualquer sistema natural. O 
conceito de “amor” poderia ser considerado como a 
síntese mais completa dos sentimentos dos seres 
humanos em uma condição simbiótica com o 
ambiente externo e com os outros seres vivos. Uma 
das hipóteses sobre a etimologia dessa palavra seria 
sua proveniência do latim: “a-mors”, que significa 
“sem morte”, indicando que o amor representaria 
essa condição, ou seja, a vida. “Sem amor, então, 
não haveria vida. 

O sentimento de amor é considerado o mais 
importante e simples princípio que fundamenta 
nossa vida, nosso crescimento pessoal e que conduz 
nossos passos ao longo de nosso percurso existenci-
al. Por isso, torna-se essencial contextualizar esse 
sentimento também no âmbito de uma interpreta-
ção da ciência...” [MARCHIORI, R.; 2020].

Energia de um sistema físico

As leis da mecânica clássica descrevem fielmen-
te a estrutura do Universo na escala de tamanho em 
que o percebemos, regulando o movimento no 
mundo macroscópico. Para nós essas leis represen-
tam, então, mensagens claras, já que descrevem o 
comportamento da matéria que podemos perceber 
diretamente com nossos sentidos. Uma condição 
geral que define a dinâmica de fenômenos ou 
processos naturais é baseada na energia necessária 
para qualquer processo ocorrer.

É intuitivo pensar que a natureza segue dinâmi-
cas favorecidas energeticamente, isto é, com o 
menor dispêndio de energia possível. Essa condição 
é conhecida como “princípio de minimização de 
energia”. 

Um guia para obter a direção nas escolhas da vida

Os princípios da
mecânica clássica

 (parte 2)Por Roberto Marchiori

Será que existe alguma analogia que permita uma 
interpretação baseada na ciência?
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O princípio de “minimização da energia” de um 
sistema físico

A Natureza escolhe sempre o caminho mais 
simples, o que parece ser bastante intuitivo. Como 
exemplo disso, considere-se a bolinha na figura 1, 
que está em movimento percorrendo uma trilha. A 
posição final da bola dependerá de sua energia de 
movimento no sistema “trilha-bola”. Em presença 
de atrito, a bola irá frear durante seu deslocamento, 
eventualmente até parar em uma das posições de 
mínimo local de energia (1), (2) ou (3), dependendo 
da intensidade da força de atrito, alcançando uma 
condição de equilíbrio estável.

Outro exemplo pode ser representado pelo 
sistema mecânico mostrado na figura 2, que apre-
senta um sistema em que um pistão é livre de se 
deslocar, sem gerar atrito, dentro de um recipiente 
que contenha um gás, vedando o recipiente para 
evitar a saída do gás.

Qualquer sistema físico isolado evolui segundo 
a dinâmica apropriada para realizar a configuração 
mais estável; seria preciso de energia adicional para 
o sistema adquirir uma configuração diferente 
daquela(s) definida(s) pelas condições de equilí-
brio. 

Aplicação do princípio de “minimização de 
energia” na vida cotidiana 

O que representa o princípio de “minimização 
de energia” na nossa vida? Para interpretar esse 
princípio, tão geral, em um contexto mais amplo 
que possa ser estendido à vida real, precisa analisar 
o significado mais intrínseco do que quer dizer 
“gastar energia”. Gastar energia significa realizar 
trabalho. Assim, também na vida, para alcançar um 
objetivo precisa realizar trabalho para isso. 
Qualquer objetivo poderá ser realizado por vários 
caminhos possíveis (como exemplo, �S1 ou �S2, 
mostrado na figura 3), cada um precisando de uma 
energia bem definida. Qual seria o percurso mais 
correto ou mais apropriado, do ponto de vista 
prático? Na figura 1 é mostrado o cálculo do traba-
lho realizado por uma força F.

Mas, afinal, existe, na vida real, um percurso 
caracterizado pela menor energia necessária para 
realização de um objetivo, em qualquer possível 
situação? Essa é uma pergunta crucial. 

A escolha do percurso ideal para alcançar um 
determinado objetivo na vida implica em uma 
profunda análise, já que muitas vezes não é fácil 
entender qual é o caminho mais apropriado que 
deveríamos escolher. Em um sentido geral, uma 
análise inicial indica que gastar mais energia do que 
o necessário implica em desperdício de energia. É 
implícito que qualquer tipo de desperdício reduz a 
energia potencialmente a disposição que cada 
indivíduo tem para alcançar seus objetivos na vida. 
A pergunta a ser feita poderia se tornar a seguinte:

Figura 1: Uma bolinha em movimento, mantida no encaixe da trilha. Para sair da 
trilha a bola precisaria de energia adicional.

Figura 2: Sistema pistão-gás. A condição de equilíbrio é alcançada quando a 
pressão exercida pelo pistão é equilibra pela pressão do gás.

Figura 3: (a) Ação de uma força F  que causa o deslocamento (Δs ) em um corpo p x

(a caixa na gura (a)), gerando trabalho. (b) O deslocamento Δs , no cálculo do x

trabalho, depende somente do ponto inicial e nal e não do percurso realizado, 
sendo o resultado do produto da força (F ) vezes o deslocamento realizado na x

mesma direção da força (Δs  na gura 1(a)).x

Como perceber qual é o caminho de menor energia? Como 
acompanhar e facilitar o fluxo dos eventos, para que seja 

mais livre para sua realização, minimizando as turbulênci-
as? Em síntese, como respeitar a condição de “minimização 

de energia” apontada pelas leis da Natureza?
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Para começar a responder a esses questiona-
mentos, precisa atribuir um “valor energético” para 
cada parâmetro envolvido em um processo de 
decisão. Por exemplo, se o processo em questão for 
uma briga familiar, qual postura e soluções esco-
lher? Se nossa(o) filha(o) quiser sair à noite e nós 
não concordarmos porque achamos que ela(e) 
ainda é muito nova(o), qual deveria ser, em qualida-
de de pai ou mãe, a decisão mais correta para esse 
problema? Minimizar a energia não significa esco-
lher a solução que, na hora, parece ser a menos 
dispendiosa ou a mais cômoda; essa decisão terá 
reflexos, no futuro, que poderiam complicar a vida 
aumentando exponencialmente a energia gasta no 
tempo pelo sistema, no caso específico, a família 
envolvendo a paz familiar.

Convém considerar com atenção todas as 
variáveis envolvidas. Nesse caso, o tempo será 
também um parâmetro significativo na busca da 
resposta mais próxima à condição de minimização 
de energia do sistema, que nesse caso é o próprio 
núcleo familiar. Não existe somente o curto prazo, 
mas também o médio e longo prazo! Nessa contex-
tualização é colocado em evidência que a energia 
envolvida em um processo precisa ser considerada 
em um contexto mais completo possível, para 
perceber o fluxo de todos os elementos interconec-
tados no problema por meio de uma profunda 
análise das consequências que nossas ações e deci-
sões poderão determinar.

Equilíbrio, redução de atrito e conflitos, 
melhora do ambiente e da energia familiar, entre 
inúmeros outros aspectos envolvidos, poderão 
indicar o caminho certo a trilhar para ter o menor 
gasto energético em cada situação. Essa é a condição 
de minimização da energia. Determinar limites à 
liberdade da própria filha, como horários-limite, ou 
obrigações dentro do núcleo familiar, pode signifi-
car conflitos no momento presente, mas pode gerar 
maior equilíbrio em um contexto cronológico de 
médio e longo prazo.

Cada situação precisa ser avaliada com uma 
análise criteriosa com o objetivo de manter, na 
medida do possível, uma condição de harmonia 
familiar; isso, às vezes, pode pressupor em condi-
ções limitantes e de conflito momentâneo, que, 
porém, podem resultar em fortalecimento do 
sistema, representado, nesse caso, pelo núcleo 
familiar.

No estudo dos processos físicos essas condições 
são definidas “condições ao contorno”. As condi-
ções ao contorno são critérios obrigatórios que um 
sistema físico precisa respeitar e que não podem ser 
desconsideradas. Cada situação da vida real apre-
senta-se no contexto de um sistema específico, com 
condições peculiares que, considerando a energia 
envolvida, precisam ser aprofundadas. É preciso 
analisar atentamente as variáveis que interagem no 
problema; isso será efetuado de forma racional, 
porém, precisa sempre manter a profunda conexão 
com a voz interior, aquela voz que “percebe” todos 
os fatores envolvidos e que são realmente importan-
tes, como será explicado em um próximo artigo 
nessa revista.

Esse argumento é bem desenvolvido no livro 
“Consciência com Ciência” (MARCHIORI, R., 
2020). Uma maneira de abordar e entender a 
condição energética, que represente cada situação 
que condiciona nossa vida, pode ser definida pela 
análise das complicações e dificuldades consequen-
tes das nossas ações, em uma visão mais ampla 
possível. Menos gasto de energia pode significar 
menos interferências destrutivas, menos conflitos 
na dinâmica de cada situação específica e em cada 
processo vivenciado em nossa vida. Gastar menos 
energia significa direcionar um processo para um 
fluxo de baixa turbulência, minimizando os confli-
tos, muitas vezes desnecessários, ou a agitação que 
acompanha todas as situações pelas quais passamos, 
para alcançar uma condição de maior equilíbrio. A 
busca incessante desse equilíbrio ajuda no alcance 
de condições de vida melhores mediante a aplica-
ção, no sistema, do princípio de minimização de 
energia.

No próximo artigo, que será publicado no 
próximo número desta revista, será mostrada a 
relação entre o conceito de “trabalho mecânico” e o 
“livre arbítrio” do ser humano, contextualizado à 
interpretação das leis da física clássica. O livre 
arbítrio é um dos elementos mais importantes que 
definem a vida do ser consciente, no caso específi-
co, do ser humano, dono do poder de escolhas 
diferentes das definidas pelo simples instinto 
animal.

Bibliografia
(MARCHIORI, R., 2020): MARCHIORI, R.; Consciência 
com Ciência, 1a Ed., Biblio Editora, 2020.
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O “Projeto Minerando Poesia” nasceu da inqui-
etação do poeta Eli Matias e da professora de artes e 
poeta Maria da Penha Cavalcante. Durante muito 
tempo esta ideia permaneceu engavetada, até que a 
mudança, em 2018, para a paradisíaca Barra de São 
Miguel, em Alagoas, reuniu as condições necessári-
as para que, finalmente, o projeto saísse do papel. O 
município é da região metropolitana de Maceió, 
banhado pelo Oceano Atlântico e cortado pelo Rio 
Niquin, 

Com a finalidade de reunir poetas, artistas e 
toda gente que, de uma forma ou de outra, contri-
bui para a arte, foi lançado um grupo de WhatsApp. 
Rapidamente, o grupo tornou-se popular e uma 
referência entre poetas experientes e pessoas, que 
por razões diversas, nunca tinham mostrado seus 
trabalhos. Outras pessoas também acompanham o 
grupo simplesmente por gostarem de arte.

Em 2019, aparece um novo desafio: reunir poe-
tas e outras linguagens artísticas em um Sarau, cujo 
formato pudesse contemplar todos os presentes 
sem distinção, e que pudessem se apresentar livre-
mente. Assim nasceu o “Sarau Barra Poética” num 
formato inédito, onde um toque de sino anuncia a 
próxima atração tornando o palco um lugar demo-
crático e, principalmente, desmistificando aquele 
espaço conhecido como lócus de 'artistas', assim 
reconhecidos. Este formato permitiu que pessoas 
anônimas subissem ao palco o fizessem pela primei-
ra vez alternando, com artistas experimentados, 
numa dinâmica que deixou o público presente par-
ticipante ativo fazendo do evento, um espetáculo 

pertencente a todos. Com o sucesso do “Sarau 
Barra Poética”, houve a necessidade do “Projeto 
Minerando Poesia” fazer uma oficina de poesia com 
estudantes de escolas públicas e pessoas interessa-
das. Com isso, surgiu a oportunidade de trocar expe-
riências e praticar a arte da escrita, do recital e ter 
contato mais próximo com poetisas e poetas convi-
dados: Rita Coruripe, Geo Santos, Dilton Peixoto, 
Penha Cavalcante, Rosana Mateus e Eli Matias, que 
atualmente formam o núcleo duro deste projeto 
com fortes laços de afetividade e comprometimen-
to, contando ainda com a apresentação circense de 
Marina Argentina e sua trupe.

Com um trabalho consistente, o “Minerando 
Poesia” foi convidado a participar da 2ª Feira Literá-
ria da Barra de São Miguel organizada e idealizada 
por Beth Lopes, tendo como curador Carlito Lima. 
Nesta ocasião, o evento “Portugal em Cena”, acon-
teceu simultaneamente, o Projeto teve a participa-
ção do português José Luís M. G. da Costa que reci-

Projeto Minerando Poesia
Barra de São Miguel, Alagoas

Ocina Barra Poética

Por Eli Matias e Penha Cavalcante
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tou poetas portugueses, entre eles, os de Camões e 
contou ainda com o inusitado encontro com o 
poeta baiano Ailton Silvaiguerra, atual Secretário 
de Cultura da cidade de Simões Filho, na Bahia.

Ainda em 2019, houve a 2ª edição do “Sarau 
Barra Poética” com o mesmo formato que já é uma 
marca do evento. Desta vez, recheado de atrações, 
entre elas, os recitais poéticos com shows de Dió 
Leão, Marcus Mausan, Cia Le Cirqué Art e a perfor-
mance da atriz Mayara Lima, fechando a programa-
ção 2019.

Atualmente, o “Projeto Minerando Poesia” 
tem capilaridade em vários Estados do Brasil 
oferecendo um lugar privilegiado para poetas e 
amantes da poesia e das artes em geral se 
encontrarem e mostrarem seus trabalhos, trocarem 
experiências e aguardarem mais uma edição do 
“Sarau Barra Poética”.

Em 2020, a programação está temporariamente 
suspensa em razão das consequências do Covid-19, 
mas ainda no mês de junho, será lançado um edital 
para a realização do 3º “Sarau Barra Poética” e 
parcerias com projetos artísticos de intervenção em 

outros Estados do Brasil. 
Todas as atividades do “Projeto Minerando 

Poesia” são gratuitas e acontecem através de 
parcerias e patrocínios oferecidos pelos amigos da 
arte e da poesia, como é o caso do Jornal daBiblio, 
através de seu idealizador Rogério Fernandes 
Lemes.

Contatos com o Projeto: 
Eli Matias:
(82) 98211-4278
e-mail: elimatiasall@gmail.com

Penha Cavalcante:
(82) 99198-0838
e-mail: mpenhavc@gmail.com

Portugal em cena.

FLIBARRA 2019 – participação do poeta Ailton Silvaiguerra

FLIBARRA 2019 – Geo Santos, Dilton Peixoto,
Marcio Buarque, Beth Lopes, Rita Coruripe,
José Luis, Eli Matias e Penha Cavalcante.

Performance Mercadoria: Mayara Lima

Eli Matias

Penha Cavalcante
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Aprendendo constelação sistêmica com o filme 
ganhador do Oscar de melhor animação de 2018, 
“Viva a Vida é Uma Festa!” Nada melhor que apren-
dermos os conceitos da constelação sistêmica com 
uma boa história, não é mesmo? Ainda mais se for 
uma animação maravilhosa que ganhou o Oscar 
desse ano. Bem, já aviso que teremos spoilers nesse 
texto, então se você não assistiu, pode parar por 
aqui.

O filme narra a história de Miguel, um garoti-
nho porreta que adora música, mas que nasceu em 
uma família que excluiu a música dela porque seu 
tataravô, que era músico, abandonou a família e foi 
embora tocar violão. Sua tataravó fez um movimen-
to de exclusão de tudo que podia lembrar esse 
homem, tamanha a dor desse destino… e, iniciou 
um novo destino nessa família que era fazer sapatos. 
Está aí o primeiro ponto importante do filme para 
entendermos constelação sistêmica. Tudo o que 
você exclui, volta.

O sistema vai tentar entrar em equilíbrio! A 
música era algo que fazia parte da família, mas 
houve um movimento do tataravô, por amor, de 
exclusão. Perceba que todos os movimentos são fei-
tos por amor, às vezes um amor cego, mas ainda 
assim, foi por amor. Depois de muitas gerações, 

nasce Miguel, o tataraneto que ama música e se dife-
re da família toda por isso. A alma de Miguel quer 
honrar seu ancestral e traz de volta ao sistema aquilo 
que foi excluído, no caso: a música. E para fazer 
parte desse sistema novamente, deveria aprender a 
conviver de novo com aquilo que excluiu.

Aí começa a parte mais incrível do filme, pois a 
cultura mexicana é de muita honra aos ancestrais, 
eles fazem festas e festas ao dia de Los Muertos e nessa 
data, Miguel consegue fazer um movimento sistêmi-
co, adentrar ao campo morfogenético e ir até o 
mundo dos mortos para resolver de vez essa histó-
ria… ele foi o corajoso. Se estivéssemos fazendo uma 
constelação de fato, comigo por exemplo, o Miguel 
seria “você” – sim o constelando! Essa pessoa que se 
coloca também a serviço do campo para ajudar a 
desatar todos os nós que existem nesse sistema. Pois 
bem! Miguel encontra as gerações mais novas que o 
levam até a sua tataravó que está resistente em um 
primeiro momento, não querendo fazer o movi-
mento da Constelação.

Esse momento, seria aquele momento da cons-
telação que dá uma empacada, sabe? Aquele 
momento que a coisa não flui, pois, algumas verda-
des ainda precisam ser reveladas para que o movi-
mento aconteça. Falta consciência no sistema. E 

Viva a vida
é uma festa
Viva a vida
é uma festa

Cinema

Por Cris Matsuoka
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entrando em equilíbrio, mas um dos representantes 
falam: “Eu vou até aqui. Eu vejo você, sinto muito 
pelo que aconteceu, mas tudo é muito novo pra 
mim”. Já dá pra dar aquela respirada funda no cam-
po… e traz alívio para o corajoso que está constelan-
do… porque o sistema está quase entrando em equi-
líbrio!

Para finalizar, o filme chama a ajuda dos guias 
espirituais – aqui na minha constelação constelo 
com animais de poder e no filme, esses guias que 
auxiliam no mundo dos mortos, são os Alebrijes, 
que são animais também. Depois que a verdade é 
revelada, a tataravó também revela que amava músi-
ca, resgata esse dom, deixa com que ele retorne ao 
sistema, aceita olhar para o Héctor com amor e o 
sistema quase entra em equilíbrio.

Miguel recebe a benção de seus antepassados, 
pelas mãos de seu tataravô que era o cara que ele 
estava vinculado e então, nesse momento, o Miguel 
deixa no sistema o que é do sistema e consegue vol-
tar para a sua vida, de fato sem nenhum vínculo 
pesado, de amor cego. Ao voltar, consegue dar cons-
ciência para o restante da família que está viva, mos-
trar que a música também faz parte do sistema e que 
ela não vai causar mais o amor doente e tudo acaba 
bem. Miguel coloca no altar dos antepassados as 
fotos de todos os seus antepassados e com esse movi-
mento, inclui Héctor novamente no sistema. Muito 
amor. Gente, esse é o filme mais lindo do mundo! 
Vale muito a pena assistir.

Quem ver com essa consciência da constelação 
vai entender maravilhosamente bem o que aconte-
ce no campo.

Por todas as nossas relações.

então, Miguel nosso herói que está lá constelando, 
vai lá desatar os outros “nós” desse sistema antes de 
finalizar essa constelação. Encontra com Héctor, 
uma alma que precisa ser lembrada pela sua família 
que passa a ser seu grande companheiro nessa jorna-
da. Com olhar de Consteladora, esse movimento 
foi muito lindo no filme, pois mais pra frente a 
gente descobre que Héctor, que é de fato seu tatara-
vô, se revele no campo da constelação e saber como 
Miguel está associado por amor a esse tataravô, e 
essa correlação é natural. Ainda existe uma verdade 
que precisa ser revelada… tinha um desequilíbrio de 
troca muito grave nesse sistema, pois o grande músi-
co mexicano Ernesto, tinha roubado as músicas de 
seu tataravô Héctor e essa parte da história precisa 
ser revelada. Neste momento tem uma parte delicio-
sa do filme quando o Miguel aceita seus dons de 
músico e é ensinado justamente por Héctor (mes-
mo sem saber).

Ele recebe o dom desse Tataravô e parte para 
revelar a grande verdade desse emaranhado no siste-
ma! Vai até a grande festa que Ernesto estava dando 
naquela noite e descobre que na verdade Ernesto 
tinha roubado todas as músicas de Héctor e o enve-
nenado, justamente quando Héctor decide voltar 
para a sua família de origem e abandonar a carreira 
de músico. Héctor morre e nunca mais tem a chan-
ce, em vida, de revelar a verdade para a família! (Na 
Constelação a gente dá um jeito nisso).

O filme é uma Constelação tão bem-feita, por-
que até a inclusão do assassino do tataravô, o Ernes-
to, é feita. Bem, a história continua caminhando 
para o fim, a tataravó de Miguel consegue olhar 
para o tataravô, porém, ainda não consegue recebê-
lo de volta, mas já ganha a primeira consciência da 
constelação.

Esse é o momento em que o sistema está quase 
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Cena comovente do lme.
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materiais, não é?
— Sim Sr. Tempo.
— Venha até a janela do tempo comigo, meni-

no, vamos dar uma olhadinha em algumas coisas. 
Na janela do passado...veja o que você teve. Teve 
pais carinhosos e dedicados, tios, primos, família 
numerosa dos dois lados, de credos diferentes, mas 
de índole irreprimível de ambas as partes que te 
trouxeram boas influências. Uma infância num 
ótimo ambiente familiar e brincadeiras que hoje 
não existem mais...escapou de poucas e boas né, Sr. 
Daniel Augusto Barati! Pessoas que passaram pela 
sua vida e coração e hoje levam você na lembrança 
com afeto. Consegue ver isso, menino?

— Sim, Sr. Tempo, estou vendo... legal sua jane-
la... até me fez chorar ao ver o “Seu” Daniér e a 
Dona Zô... familiares que já se foram... amigos... 
pessoas que tive e estive no coração...

— Agora venha na janela do presente... você tem 
seus filhos bem encaminhados... seus dois irmãos 
de coração que te acompanham não são de hoje, 
vários amigos e familiares que te consideram muito. 
Então menino, acha que tem pouco? Que conquis-
tou pouco?

— Bom, Sr. Tempo, nisso o senhor tem razão.
— Claro menino, eu sou o Tempo, senhor da 

razão.
— Devo admitir, que depois de algum TEMPO, 

Tenho um certo desafeto com Papai Noel, São 
Pedro e o Sr. Tempo.

Resolvi ir “até lá” e bater um papo com esse ran-
zinza.

— Oi! Dá licença Sr. Tempo?
— Ora, ora, ora, se não é o meu desafeto favori-

to, Daniel Barati.
— Entre, entre...fique à vontade!
— Deixei minha matéria, digo, meu corpo num 

sono rasgado e esparramado e vim aqui bater um 
papo com o senhor. Legal aqui né?... Bonito. É 
daqui que o Sr. controla tudo, Sr. Tempo?

— Sim menino, vejo tudo daquelas três grandes 
janelas: passado, presente e futuro. Mas qual o moti-
vo de sua honrosa visita, menino?

— Então Sr. Tempo, ando meio que questionan-
do os seus métodos...

— Eu sei, você sempre discute comigo.
— Olha só, Sr. Tempo... estou envelhecendo e já 

tenho bastante tempo dessa atual existência né!!
— Podemos dizer que sim, menino.
— E conquistei tão pouco Sr. Tempo, achei que 

nesse tempo... com todo esse tempo, teria mais coi-
sas! Mas olha para mim... que situaçãozinha merre-
ca não é? Tenho tão pouco e na atual situação, tá 
mais difícil ainda!

— Depende menino... você diz sobre conquistas 

Senhor
TEMPO

Por Daniel Augusto Barati
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o Sr. Tempo estava sempre certo... mas é difícil de 
entender o porquê de certas coisas.

— Menino, você se lembra da carta que recebeu 
de sua mãe um ano após ela fechar os olhos no seu 
mundo? Ela lhe escreveu “depois que chegamos 
aqui, sabemos o porquê de tantas coisas”.

— Então menino, terá que ter paciên-
cia...algumas coisas lhe revelarei por aqui ainda, no 
seu devido TEMPO... mas outras...vai saber depois. 
Menino, não se lamente, levante-se e lute. Você tem 
o que merece... algumas por conta de seus próprios 
atos e outras tem que ser para sua evolução. Seus 
atos você ainda pode mudar, mas seu destino já está 
escrito... você pode lutar para melhorar. Não deixe 
que te digam como ser feliz... seja feliz por você mes-
mo, como gosta. Não mude pelos outros, mude por 
você... no SEU devido tempo.

— Entendo, Sr. Tempo... e a terceira janela, Sr. 
Tempo? Vamos dar uma olhadinha?

— Não menino, na janela do futuro você não 
pode olhar... só eu. Você tem mais de trinta anos 
pela frente e saberá tudo a seu TEMPO... a meu tem-
po...no tempo certo...no tempo do SEU mérito.

— Ah... Sr. Tempo... uma olhadinha! Não pos-
so? Tá bom! Tá bom! Já entendi bem, Sr. Tempo. 
Meu tempo está se esgotando e preciso voltar para 
“minha matéria” que está esparramada na cama.

— Bom retorno menino, e lembre-se: tudo a 
SEU tempo...

— Sr. Tempo, MEU tempo não é igual ao SEU 
tempo... às vezes é difícil e dolorido...ainda vamos 
discutir muito.

— Eu sei menino, mas eu vou ganhar sempre. Se 
cuida menino, o meu desafeto favorito e ranzinza... 
como eu. Nós nos veremos no limiar do TEMPO.

— Sim, Sr. Tempo. Não abuse de minha paciên-
cia... ela anda curta, sem tempo para o seu tempo!

Daniel Augusto Barati mora em Tatuí – SP. Economista por for-
mação, nanceiro por prossão, escritor por diversão. Escritor 
amador cuja satisfação é levar alegria e sorrisos ao leitor. Simples 
assim! Facebook: Daniel Barati.
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Do tempo e
suas razões
Deixa que o tempo dirá o que vai acontecer. Por 

mais bela e forte que seja a carruagem, ela jamais se 
moverá se tiver à frente dos cavalos. O tempo, esse 
avassalador de corações, também pode ser o 
bálsamo. 

Quanto a hora certa das coisas acontecerem, 
não tenha tanta certeza assim. Às vezes, as coisas 
mais surpreendentes acontecem justamente na 
hora incerta, quando menos se espera. A vida 
apresenta os seus dilemas todos os dias, assim como 
pode sugerir soluções. 

O que sabemos nós, a não ser do nosso próprio 
passado. O presente ainda estamos vivendo e o 
futuro é uma folha seca em plena primavera. É uma 
ilusão imaginar que temos controle de tudo. Logo 
ali na frente, o que era sólido vira pó. 

O amor, essa palavra tão dita e tão difícil de 
lidar, se apresenta muitas vezes de forma inusitada. 
O que dizer quando nosso coração nos coloca 
numa tremenda enrascada. Quando a razão parece 
sucumbir ao sentimento. Quando esse aparece na 
hora em que menos prevíamos. 

Assim caminhando, ainda que tateando no 
escuro, é que temos a possibilidade de chegar em 
algum lugar. Oxalá esse lugar nos encharque de 
ternura, umedeça a aridez de nossa alma.

Dinovaldo Gilioli nasceu em Leópolis, PR e reside em Florianó-
polis, SC. Autor de sete livros, tem poemas em mais de vinte anto-
logias e artigos em jornais e revistas do país. Editou a revista Pan-
tanal, publicada pela Elase, divulgando trabalhos de poetas e 
contistas brasileiros. Publicou na Revista CriticArtes.
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RESUMEN: Este artículo tiene por objetivo anali-
zar cómo la mimesis I se puede identificar en los 
elementos básicos de la narrativa como; autor y 
narrador; en la novela de testimonio Rigoberta 
Menchú. en la obra literaria Me llamo Rigoberta Men-
chú y así me nació la conciencia (2005) de la venezola-
na Elizabeth Burgos. También reflexionaremos 
sobre como la mimesis II se encuentra en el relato 
de esta india quiche, llamada Rigoberta Menchú, 
nacida al noroeste de Guatemala, ya que su historia 
de vida es un testimonio sobre la historia contempo-
ránea de este país y de los indígenas del continente 
americano. La discusión teórica será con diversos 
autores  t a les  como:  (RICOEUR, 2000) , 
(D’ONOFRIO, 2003), (CANCHO, 2002), 
(RANCIÈRE, 2005), Entre otros.

Palabras claves: Narrativa, América latina, Dictadu-
ra.

Introducción.
En este artículo, nuestro objetivo principal 

será, inicialmente analizar cómo la mimesis I se 
puede identificar en los elementos básicos de la 
narrativa como; autor y narrador; en la novela de 
testimonio Rigoberta Menchú. en la obra literaria 
Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia 
(2005) de la venezolana Elizabeth Burgos. 

Consideramos interesante empezar a explicar 
un poco en que consiste según Auerbach (1950) la 
mimesis I y como esta funciona dentro de un texto 
literario, debido a que, su visión sobre el romance 
dentro de la literatura occidental es un progreso de 
la representación de la realidad, el sugiere que el 

hombre está envuelto en una realidad política, eco-
nómica y social en permanente evolución. Es por 
esto que, pensamos que tiene mucha relación con el 
texto seleccionado y su autora.

Los testimonios de la historia de América Lati-
na, están permeadas de luchas contra la opresión, la 
desigualdad y la violencia, en estas páginas, nos esta-
remos refiriendo a una indígena quiche, llamada 
Rigoberta Menchú, que decide combatir la discri-
minación cultural, aprendiendo español y así salir 
de la reclusión lingüística en la que los indígenas 
involuntariamente han tenido que soportar para 
preservar su cultura.

La autora, es una escritora y antropóloga vene-
zolana, que nació en 1941, estando en Francia cono-
ce en persona a Rigoberta Menchu, a través de su 
labor como investigadora sobre las etnias america-
nas, sobre todo en su evolución contemporánea y su 
actitud frente a las revoluciones populares de 
mediados del siglo XX, decide entrevistar a esta indí-
gena y difundir la historia de Guatemala, publican-
do el libro “Me llamo Rigoberta Menchú: así me 
nació mi conciencia”, es ganadora con esa obra del 
Premio Casa de las Américas y posteriormente, da a 
conocer de manera internacional a la futura premio 
nobel Rigoberta Menchu. 

No ignorando que por ser un relato memoria-
listico y lo complejo que puede ser manejar las emo-
ciones de lo marcante que pudo ser las cosas vividas, 
que tal vez existan cosas que sean olvidadas y no 
quieran ser recordadas y añadiendo que esa infor-
mación pasa por la visión de Burgos como escritora, 
es difícil, no darle cabida a la difícil distancia entre 
el narrador y el autor, por ejemplo:

Quien escribe tiene el poder de darle el sentido 
y la intención al discurso, así como disimular de 
manera imperceptible su voz y sus pensamientos, 
utilizando al personaje como portavoz de lo que 
considere importante ser dicho, es en este momen-
to donde la mimesis I, comienza a formar parte de la 
aventura del escritor.

Teorías y elementos 
básicos en la novela 
“me llamo Rigoberta 

Menchú y así me 
nació la conciencia”

Muchos me aconsejaron eliminar del libro 
esa parte descriptiva, porque podía parecer 
demasiado larga al lector y podía hacerle 
perder el hilo de la historia. No obedecí esos 
consejos porque sentí que hacerlo significa-
ba traicionar a Rigoberta. (BURGOS, 2005, 
p.7)

Por: Rosana Daza de Garcia*
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La obra de Elizabeth Debray y la mimesis II.

Estando consciente que esta historia tiene que 
ver con el pasado reciente de un país sur americano 
y que posiblemente algunos acontecimientos pue-
dan ser comunes con otros países del mismo conti-
nente, no perderemos de vista que, en esta oportu-
nidad, la literatura nos permitirá conocer por 
medio de un conjunto de relatos, una historia en 
este caso, de uma mujer indígena reconocida mun-
dialmente que narra para una mujer no indígena 
una serie de sucesos, los cuales son escritos a través 
de la representación de la memoria colectiva e indi-
vidual, generalmente las novelas de América latina 
relacionadas con testimonio y los tiempos de la colo-
nización, muestran como los vencidos fueron trata-
dos.

Todo lo que es narrado en el libro es por medio 
de entrevistas, donde se da a conocer primero la 
cultura del pueblo mayas-quichés de Guatemala, 
luego se muestran los diferentes acontecimientos 
por los que la familia de Rigoberta pasa durante la 
lucha contra los colonizadores, finalmente ella sale 
de Guatemala y en México vive doce años de exilio 
en un convento, llegando a Paris conoce a Burgos y 
empieza a escribir su historia, la intriga está presente 
en la obra, produciendo así que, el lector llegue al 
final de la lectura.

Según el concepto de (D'ONOFRIO, 2003, 
p.53-54) todo discurso nos presenta una historia 
imaginaria como si fuese real, formada por una plu-
ralidad de personajes que están unidos por un espa-
cio y tiempo determinado, de allí la importancia de 
encontrar los elementos constitutivos o sistemas de 
reglas que conforman la narrativa. 

Tenemos varios personajes que son cruciales en 
la obra además de Rigoberta, estos son, la madre, el 
padre y los hermanos, el discurso siempre tiene una 
intención, canalizada por la cultura, creencias, ideo-
logía:

Para tener un mejor entendimiento sobre 
como los elementos narrativos son manejados para 
darle sentido a una obra literaria, partiremos 
diciendo que todos los hechos presentados fueron 
parte de la historia real del pueblo indígena guate-
malteco, durante la dictadura militar del presidente 
Jacobo Árbenz, donde hubo mucha opresión, vio-
lencia, tortura, quien narra tiene la particularidad 
de que el lector recupere o tenga a través de su testi-
monio una fuente de conocimiento, haciendo que 
su rol de agente responsable dentro del debate de la 
representación, aquel evento sea recordado. 

El enredo de la obra es presentado con una 
forma lógica que las barreras entre la ficción y lo real 
es difícil identificarlas, el conflicto de la descoloni-
zación entreteje todas las paginas, entre los persona-
jes existen problemas morales, religiosos, políticos, 
entre otros. Lo psicológico, no deja de formar parte 
del discurso, mostrándose con la situación del len-
guaje, el cual es utilizado por el personaje como un 
arma para defenderse, (BURGOS, 2013, p.9) “apo-
derarse del idioma español tiene el sentido de un 
acto, en la medida en que un acto hace cambiar el 
curso de la historia, al ser fruto de una decisión: el 
español, la lengua que antaño le imponían por la 
fuerza, se ha convertido para ella en un instrumento 
de lucha”, por eso:

	 Los personajes creados en la novela, aunque 
muchos de ellos existieron en la vida real, debe 
recordarse como dice (CANCHO, 2002, p.16) que, 
en la narrativa ellos siempre son una invención, la 
protagonista Rigoberta Menchu quien, con su acto 
heroico, logra liberar a su pueblo de los anti-
heroicos (colonizadores) y lucha contra los antago-
nistas, aquellos que no están de acuerdo con sus 

A representação historiadora é de fato uma 
imagem presente de uma coisa ausente; mas 
a própria coisa ausente desdobra-se em 
desaparição e existência no passado. As 
coisas passadas são abolidas, mas ninguém 
pode fazer com que não tenham sido 
(RICOEUR 2000, p.367).

Mi madre no sabía expresar su conocimien-
to sobre política, pero tenía una gran politi-

zación a través de su trabajo y pensaba que 
nosotros teníamos que aprender a ser 
mujeres, pero mujeres útiles a la comuni-
dad. Por eso, desde muy chiquitas, teníamos 
que andar con ella, como para aprender el 
modelo de mi madre o copiar de ella todos 
los detalles que nos enseñaba sobre política. 
(BURGOS, 2013, p.243)

Empecé a aprender el mam, empecé a 
aprender el cakchiquel y el tzutuhil. Tres 
lenguas que me propuse aprenderlas y 
además tenía que aprender el castellano. 
(BURGOS, 2013, p.187).
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acciones, logra construir una historia en conjuntos 
con los miembros de su familia (personajes secun-
darios).

	 Tal vez, también sea relevante, hablar sobre 
los asuntos planteados por dos jóvenes filósofos, 
Muriel Combes y Bernard Aspe, para su revista Ali-
ce, y más especialmente para su sección "la fábrica 
de lo sensible", ya que, los actos estéticos como con-
figuraciones de la experiencia, generan espacios a 
nuevos modos del sentir e inducen formas nuevas 
de la subjetividad política, abriendo caminos a un 
régimen específico de identificación y pensamiento 
de las artes, una manera de entrelazar las formas de 
hacer, las formas de visibilidad de esas formas de 
hacer y los modos de sensibilidad de sus relaciones, 
lo que implica una cierta idea de efectividad del pen-
samiento (RANCIÈRE, 2005). Es decir, cuantas 
cosas provoca en el lector.

	 Creemos que lo primerio que debemos seña-
lar, ante estos planteamientos, es que toda esta aven-
tura de conocimiento, girara en torno al discurso, 
lo cual, bien sabemos que no es más que la actividad 
comunicativa entre interlocutores, bien sea perso-
na que habla/ persona que escucha o escri-
tor/lector. (MINGUENEAU, 2001) es de la opi-
nión, que el discurso es dialógico, cuando estamos 
dialogando usamos discursos de otras personas 
para expresar nuestra idea. Definiendo este evento 
en tres categorías: discurso directo, indirecto e indi-
recto libre, también, (BENVENISTE, 1977) dice: 
"El escritor se enuncia escribiendo y, dentro de su 
escritura, hace que se enuncien individuos". Quiere 
decir estar presente de un discurso que está dentro 
de otro discurso, creemos que es una estructura bas-
tante compleja dentro de cualquier texto, por esa 
polifonía que se hace presente y tal vez, por esta com-
plejidad textual, David Stoll antropólogo norte-
americano, busca desacreditar las voces de Rigober-
ta Menchú y Elizabeth Burgos, a través de un libro 
llamado Debate Stoll-Menchú, en el cual, describe a la 
mujer considerada como el premio nobel da paz 
como mentirosa, que no es otra cosa que lo que 
(RANCIÈRE, 2005,p.79) llama de “amedrentador 
significado de “democracia” literária: qualquer um 
pode sentir qualquer coisa. que nos encontramos 
en frente de una literatura democrática” pues:

Consideraciones finales.

	
Este artículo es una muestra del resultado de las 

discusiones realizadas durante la disciplina Teoría 
de la narrativa y modos de representación, imparti-
da por el Prof. Pós-doctor Paulo Custódio de Olivei-
ra, donde son consideradas las visiones de algunos 
literatos que han dejado huellas profundas en la 
historia para el entendimiento del arte, tales como: 
Ranciére, Ricoeur entre otros. 

Aunque este articulo estará enmarcado en su 
mayoría de los puntos, en los textos impartidos en la 
disciplina obligatoria, también, participan otros 
teóricos los cuales, ayudan a las reflexiones en lo 
que concierne a la forma de representar el relato, la 
posición y autoridad del narrador, finalizando en la 
percepción que nosotros tuvimos como lector del 
objeto estético y la construcción de la verdad.
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Silva, Cecília P; Rocha, Décio. São Paulo: Cortez Ed., Cap. 4: Discurso, enuncia-
do, texto. 2001.
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ca Costa Netto. São Paulo: EXO Experimental org.; Ed. 34, 2005. 
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A ficção designa certo arranjo dos eventos, 
mas também designa a relação entre um 
mundo referencial e mundos alternativos. 

Isso não é uma questão de relação entre o 
real e o imaginário. Isso é questão de uma 
distribuição de capacidades de experiência 
sensorial, do que os indivíduos podem viver, 
o que podem experienciar e até que ponto 
vale a pena contar a outros seus sentimen-
tos, gestos e comportamentos. (Rancière, 
2005, p.79)

*Ms. Rosana Daza de Garcia é escritora, atriz, interprete, tra-
dutora, pesquisadora, professora e mãe. Doutoranda em Estu-
dos de Linguagens do PPGEL/POS/FAALC (2020-Atual) e Mestre 
pelo Pós-Graduação em Letras da UFGD (2017-2019) sua disser-
tação foi a primeira em ser feita em espanhol nessa faculdade. Li-
cenciada em Educação com Especialidade em Língua e Litera-
tura Espanhola (Venezuela-2013) e técnica em Educação peda-
gógica (Venezuela-2011). Membro do Conselho Editorial do Jor-
nal daBiblio.
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Crie sua
profissão de
futuro com a
Curadoria de
Conhecimento

nova ocupação. Foi o que fez a consteladora sistêmi-
ca Cris Matsuoka, ao criar a Curadoria de Conheci-
mento. 

Profissional com experiência diversa na moda, 
teatro, cinema e educação, Cris fez uma transição 
de carreira relativamente rápida e bem-sucedida. 
Aplicou ferramentas de inovação, como a Fluxono-
mia 4D, para identificar e alinhar seus conhecimen-
tos com maestria. Integrou seu processo de expan-
são da consciência, incorporando elementos do 
xamanismo e diferenciando-se de outros profissio-
nais. Sobretudo, valorizou seu trabalho, comuni-
cando o lastro por meio do Storytelling e da Comuni-
cação Não Violenta. 

Foi realizando seu próprio processo, que perce-
beu que sua caixa de ferramentas também poderia 
servir a outros profissionais que não sabiam por 
onde começar. Criou então a Curadoria de Conhe-
cimento, assumindo a missão de transformar carrei-
ras “curando” habilidades e experiências únicas.

Diferente de um processo de coaching, a Cura-
doria utiliza exercícios sistêmicos para identificar a 
dor a ser incluída e cuidada. Tudo começa com uma 

Essa curadoria é um processo de quatro sessões 
envolvendo ferramentas de inovação, autoconheci-
mento, xamanismo e constelação sistêmica. 

Vivemos um período de transição, que inevita-
velmente exige uma nova visão de mundo. Assim, se 
você já percebeu que o mundo mudou, já deve ter 
percebido também que é preciso mudar com ele, 
especialmente no que se refere ao mercado de traba-
lho. 

Especialistas alertam que a automatização 
decorrente da evolução digital vai extinguir profis-
sões, gerando uma massa de desempregados. Por 
outro lado, as competências que as máquinas ainda 
não são capazes de reproduzir podem valorizar seu 
passe profissional. Logo, aptidões como autocons-
ciência, habilidades sociais e, sobretudo, inteligên-
cia emocional, que já faziam diferença na vida pes-
soal, passam a ser imprescindíveis também na vida 
profissional. 

Além disso, estudos apontam que a maioria das 
profissões existentes nos próximos 10 anos ainda 
não foram criadas. E, por isso mesmo, este pode ser 
o momento e a oportunidade para você criar a sua 

Por Dina Cardoso
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leitura biográfica para apreciar e revelar recursos até 
então despercebidos. Esse levantamento de expe-
riências resulta num “mapa da abundância” que 
norteia os próximos encontros.

A ferramenta da sessão seguinte é escolhida 
segundo as necessidades reveladas na anterior e 
pode envolver práticas de vulnerabilidade, Comu-
nicação Não Violenta, Teoria U, entre outras meto-
dologias aplicáveis para colocar os recursos mapea-
dos em circulação. 

Cris possui sensibilidade para enxergar históri-
as com empatia e ajudar a ressignificá-las. Isso acon-
tece especialmente na sessão de integração, onde 
ela identifica elementos que podem estar bloquean-
do suas ações e os acolhe, contribuindo para uma 
mudança de olhar que trabalha sua essência e resga-
ta seu poder pessoal, possibilitando grandes curas.

Finalmente, a Curadoria se encerra com uma 
constelação, que deve abordar o principal bloqueio 
identificado nas sessões anteriores, impulsionando 
sua transformação. Todo o processo envolve quatro 
sessões de três a quatro horas de duração, distribuí-
das ao longo de um mês e que podem ser realizadas 
pessoalmente ou à distância. É um método de auto-
conhecimento que trabalha autoestima e autoconfi-
ança, mas também entrega um novo plano de carrei-
ra, potencializando sua criatividade.

Você vai, sem dúvida, despertar para ações 
internas e conseguir lidar com os enfrentamentos 
necessários para obter os resultados que deseja, cri-
ando hoje o profissional que deseja ser amanhã.

Dina Cardoso é de São Paulo capital. Nutridora de processos 
e relações habilidades criatividade e Visão 4D. Design de futuros 
desejáveis. Planejamento e gestão de processos colaborativos. 
Comunicação. Produção de conteúdo e soluções digitais. No-
ções de branding e marketing digital. Ferramentas de colabora-
ção e interação digital, plataformas EAD e de pagamento onli-
ne. Condução de grupos e facilitação de dinâmicas.

Dina
Cardoso
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Professora e escritora. Autora do livro “Poetizando no Ócio” e 
do Instagram @poetizando.no.ocio. No YouTube mantém poesi-
as com audiodescrição para pessoas NEEs. Participou de várias 
antologias. Participa dos Projetos ComPar e Frutos da Poesia. 
Membro da AJEB/SC e da ALBSC/Criciúma. Membro do Conse-
lho Editorial do .Jornal daBiblio

Cheiene
Damázio
Uggioni

Cheiene
Damázio
Uggioni

O amor é
contagioso
O amor é contagioso
Pode crer
O amor é a roupa mais bonita que há em você
O amor é a cura
Basta ver
Para a ferida aberta e a dor quase certa
Vem na medida
Não há despedida
O amor sobrevoa a cidade
E de vôo em vôo
A mente invade
O amor é a fonte
Em que todos bebem
Amor maternal e filial
Amor fraternal e sororal
Amor épico e atemporal
O amor é contagioso
Um sentimento precioso
É o olhar carinhoso e a batida perfeita
É o rasgar da alma
É a poesia na voz trêmula do poeta
O amor é contagioso
Sentimento generoso
Amo eu
Ama você.

Terminei de escrever meu livro.
E agora?

Deixe que a Biblio Editora cuide de tudo para você. Registro do ISBN, 
Ficha Catalográfica, Editoração eletrônica, impressão com alta 
qualidade e entrega em qualquer lugar do Brasil! Faça seu orçamento 
sem compromisso, através do e-mail: biblioeditora@gmail.com

(67) 99939-4746
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Poder Simbólico
Por Claudia Assis

De acordo com o modo de conhecimento desenvolvido 
por Pierre Bourdieu, dialeticamente entendemos como uma 
determinada classe social ou um grupo social pode dominar 
ou ser dominado por outro.

O poder simbólico é um poder de construção da reali-
dade que tende a estabelecer uma ordem gnosialógica, ou 
seja, uma ordem derivada de ações rotuladas como subjeti-
vistas se contrapondo com as abordagens estruturalistas 
definidas como objetivistas.

Entendemos essas ações subjetivas (formas simbólicas) 
como as ações individuais do sujeito na sociedade, e tam-
bém sua representação, preferências e escolhas; já as estrutu-
ras objetivas (objetos simbólicos) estão ligadas às estruturas 
existentes no espaço social.

Bourdieu procura formular um método de conheci-
mento denominado de praxiológico, pelo qual ressalta sua 
preocupação sobre o processo de interiorização da exteriori-
dade e da exteriorização da interioridade.

Com este método desenvolveu os conceitos de habitus e 
campo.

Habitus

O indivíduo é um ator socialmente condicionado. No 
entendimento dos escolásticos, o habitus é adquirido atra-
vés de execuções repetidas de determinados atos. Através do 
habitus, o passado do indivíduo sobrevive no presente e 
tende a subsistir no futuro dos atores sociais. Podemos cha-
mar este fato de herança familiar, considerando que uma das 
primeiras formas de socialização encontra-se na família. 
Cada indivíduo passa a ser caracterizado por uma bagagem 
socialmente herdada.

Segundo Bourdieu, o habitus existente no interior de 
relações sociais exteriores, necessárias e independentes das 
vontades individuais torna-se uma dimensão inconsciente 
para o ator, uma vez que não identifica a pluralidade de seus 
comportamentos. Seus pensamentos, percepções e ações são 
automatizados por modelos pré-estabelecidos na sociedade 
onde vive. Para ilustrar, destaco o trecho de uma canção que 
exemplifica como as pessoas não percebem determinados 
atos e seus significados:

Nesta estrofe verificamos que as pessoas usam grades 
para se protegerem da violência urbana, não permitindo que 
assaltantes invadam sua privacidade ou suas residências. No 
entanto, uma prática surgida e realizada por outras pessoas 
na sociedade, é transmitida de determinado grupo pra 
outros grupos mas sem notarem que os assaltantes continu-
am a praticar o crime e estas pessoas ficam presas em suas 
próprias residências. Simbolicamente, a violência de um 
grupo exerce um poder sobre outro grupo.

Um exemplo atualizado foi trazido pelo próprio isola-
mento social durante esta epidemia. As pessoas passaram a 
ficar enclausuradas em suas residências durante um longo 
período, não sabemos todas as consequências partindo das 
mudanças adotadas pelos governantes. Sabe-se que, voltan-
do a frequentar as ruas, os habitantes deverão permanecer 
usando máscaras faciais subordinados aos avanços tecnoló-

“As grades do condomínio
São prá trazer proteção

Mas também trazem a dúvida
Se é você que tá nessa prisão”

(O Rappa – A minha alma)
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gicos das indústrias químicas, pois espera-se que haverá nor-
malidade com a chegada de uma vacina eficaz contra o vírus 
Covid-19. Um grupo fica dependendo do sucesso desta expe-
riência. Neste caso, toda a humanidade dependerá.

Voltando à visão de Bourdieu, um grupo ou uma classe 
possui a tendência de produzir sistemas de disposições seme-
lhantes àqueles dos quais compartilha. Chamamos isto de 
homogeneidade do habitus que resulta uma certa harmoni-
zação das práticas dos agentes pertencentes a um mesmo 
meio social. A prática dos agentes é entendida com a relação 
dialética entre: uma SITUAÇÃO e um HABITUS.

Campo

Esta situação passou a receber a denominação de cam-
po. Os campos são as estruturas objetivas, é um espaço social 
que possui uma estrutura própria. Por exemplo: campo eco-
nômico, campo político, campo universitário, campo religi-
oso, campo social, campo artístico, campo científico, campo 
da moda, campo da literatura, campo das instituições de 
ensino, campo da filosofia etc.

Considerando as relações entre diferentes campos, 
afirma-se que estas relações derivam da distribuição desigual 
da espécie de capital dominante em cada um dos diversos 
campos sociais. A Hierarquia é explicada desta maneira:

– os detentores de maior volume de capital específico 
de um determinado campo ocupam posições dominantes 
no seu interior, aí surge o fundamento do poder e da autori-
dade;

– os que possuem menos volume de capital exigido pelo 
campo, tendem a tomar posições de contestação em relação 
à estruturação das relações de poder e, em decorrência disto 
podem desenvolver estratégias de transformação.

O cenário em 2020, está repleto de simbolismos e tam-
bém de teorias da conspiração. Percebemos que entre o 
número de informações desencontradas e o avanço da ciên-
cia biológica, surge outros dados: a crise está fazendo pessoas 
assumirem que é necessário transcender e superar, pois mui-
tos destes campos acabaram sendo unificados por uma para-
lisação mundial desde o mês de março. Afetando todos os 
países do planeta, o vírus tornou-se também agente de 
mudança de comportamento e de pensamento. As estratégi-
as de transformação voltam para as mãos do poder, em con-
trapartida, as soluções virão através da conscientização da 
maioria. Se não houver cooperação de todos, com ou sem a 
veracidade de todos os fatos sociais envolvidos com a ameaça 
o campo da saúde global, dificilmente as relações entre dife-
rentes campos, normalizará. O vírus Covid-19 tornou-se 
uma ameaça para ambas hierarquias. O vírus passou a ter 
mais poder. 

 
O Poder Simbólico

Para a manutenção das formas das relações de domina-
ção, os campos utilizam os instrumentos simbólicos das 
estruturas existentes numa sociedade. Há as estruturas estru-
turantes, denominadas formas simbólicas vindas de instru-

mentos de conhecimento e da construção do mundo objeti-
vo; há as estruturas estruturadas, denominadas objetos sim-
bólicos como os meios de comunicação existentes, tais como 
a língua, a cultura; e os instrumentos de dominação estuda-
dos pela divisão de trabalho, as classes sociais e a própria 
ideologia, que estabelecem o poder.

“(...) é necessário saber descobri-lo onde ele se deixa ver 
menos, onde ele é mais completamente ignorado, portanto, 
reconhecido: o poder simbólico é, com efeito, esse poder 
invisível o qual só pode ser exercido com a cumplicidade 
daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou 
mesmo que o exercem.” (Bourdieu, p. 8)

Nestes últimos dias eu consultei o material da minha 
linha de pesquisa quando frequentei as aulas de Literatura 
Comparada na USP, fiquei desejando ler uma obra consis-
tente nos situando da crise durante o isolamento social, 
porém precisarei aguardar alguns anos pois não deve ter sido 
publicada ainda. Compartilho então a percepção de alguns 
exemplos que nos trazem outras obras literárias e fundamen-
tar um conceito tão atual para essa geração.

Tanto na obra estudada de Graciliano Ramos como na 
obra de Pepetela, observamos a existência do poder simbóli-
co e o motivo que levam as classes envolvidas a lutarem. 

Ambas narrativas descrevem a coerção de um poder 
dominante sobre outras classes. Em Memórias do Cárcere a 
própria ação do governo levando a personagem à prisão sem 
a mesma ter cometido um crime, verificamos como é exerci-
do o poder; e em A Geração da Utopia, o poder do coloniza-
dor e suas ações sobre a colônia e sobre os grupos marginali-
zados.

Durante a leitura das obras verificamos a exemplifica-
ção de habitus, campo e práxis em determinadas passagens, e 
vemos como muitas vezes o poder é exercido.

Grupos que possuem determinado habitus podem ser 
dominados e não têm consciência disso, pois já internaliza-
ram comportamentos característicos de seres dominados 
por outros. A comunicação entre diferentes campos faz uma 
integração entre áreas sociais diferentes, há distinção intelec-
tual e econômica entre estes grupos e é isso que faz determi-
nar o grau de consciência dos mesmos.
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Quanto mais consciente mais motivação os elementos 
terão pra transformar o espaço social.

Ao ler o texto teórico sobre a Dialética da Totalidade, 
destaco a teoria de Goldmann sobre a visão do mundo de 
uma classe social e a relaciono com a visão das personagens 
presas no cárcere descritas na obra de Graciliano, que duran-
te a narrativa explicita o comportamento de quem foi aprisi-
onado em determinado contexto histórico no Brasil. Quan-
do o autor expõe seu ponto de vista, ele está representando 
uma classe e através de sentimentos, ideias e conhecimento 
utiliza sua obra literária para mostrar a realidade social de 
um grupo ou campo.

Outro tópico muito interessante é o julgamento cons-
truído a partir de categorias mentais ligadas à práxis de uma 
classe social. Observamos durante a luta elaborada e realiza-
da pelos jovens estudantes de Lisboa para concluir a liberta-
ção de um país africano; durante toda a narrativa o autor 
descreve a prática dos agentes sociais em pró de uma con-
quista libertária, nesta descrição há elementos sociológicos e 
psicológicos que levam o leitor a refletir sobre a ação huma-
na e a razão de existência do ser social.

Para finalizar, eu repito o que mencionei agora pouco: 
Em qual futura obra observaremos a luta de todos os cida-
dãos do mundo contra o poder o Vírus letal que modificou o 
habitus da humanidade no ano de 2020.
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E o amor...
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Por Denise Caramori

Eu geralmente escrevo sobre educação, dificul-
dades de aprendizagem, intervenções na área da 
Psicopedagogia e da Equoterapia, que é onde eu 
atuo profissionalmente, mas neste mês de junho, 
meu editor, influenciado talvez pelo “Dia dos namo-
rados”, pediu-me para que escrevesse sobre o amor. 
Que pedido delicado. 

Acredito que, o que a vida exige de nós é cora-
gem, no amor principalmente. O amor exige deste-
mor e desapego, se a gente pensa demais, pondera 
demais, ele não acontece, a oportunidade passa, a 
vida passa, sem que haja a vivência do amor. Apren-
di que não é possível viver o amor sem sacrifícios, 
que no amor não há zona de conforto, precisamos, 
com atenção e cuidado fazer com que as necessida-
des do outro façam parte da nossa vida. Há quem 
não consiga, a maioria das pessoas é egoísta demais 
e o amor não sobrevive a falta de gentileza, reciproci-
dade, respeito e admiração.

O amor está ali, na importância das pequenas 
gentilezas, na compra do sabor de café da preferên-
cia da pessoa amada, no respeito pelas suas ideias, 
opiniões e atrapalhamentos, o amor está no elogio 
em público, na correção em particular e na orienta-
ção sem humilhar, porque todos nós nos movimen-
tamos com dificuldade dentro das nossas limita-
ções. Essencial também é o respeito e a reverência à 

família da pessoa amada, rir junto, chorar junto, 
partilhar, compartilhar, construir e crescer, espon-
taneamente, sem falar na lealdade, uma pessoa que 
te valoriza e te ama, não se colocaria em posição de 
te perder. Junto a tudo isso, é preciso que se tenha 
paz e humildade, do contrário, seria apenas egoís-
mo, orgulho e vaidade.

Foi com uma dor considerável que aprendi na 
prática sobre o amor, porque na teoria, cresci sendo 
influenciada por uma mãe romântica e apaixonada, 
e também pelas leituras com histórias passionais. 
Meu primeiro livro de romance foi “O morro dos 
ventos uivantes” de Emily Brontë, depois “Anna 
Karenina” de Leon Tolstoy, até que conheci Isabel 
Allende e Gabriel Garcia Marquez. Devorei todos 
os seus livros até me apaixonar por Jorge Amado 
com “O gato malhado e a andorinha sinhá”, um dos 
meus livros preferidos até hoje. 

O amor, como a vida, é muito mais estranho e 
extremamente mais complicado do que podemos 
imaginar, ou como costumam nos ensinar. Porém, 
por misericórdia Divina, do grande amor nascem 
também os filhos, e aí sim entendemos o juramen-
to: “prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na ale-
gria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e 
na pobreza, por todos os dias da minha vida até que 
a morte nos separe”, este juramento enfim, tem sen-
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tido na nossa relação com os filhos.
Jane Austen escreveu: “O amor é feito de con-

tradições, mas que tem que vir com um sorriso, ou 
então o assumiremos como falso e não seremos ama-
dos”. O amor é algo para se falar, fazer, demonstrar. 
Além de tudo isso, hoje, para mim, o amor é quan-
do eu me sinto em casa, o amor é o aconchego e a 
segurança de tudo que faz parte do meu inconscien-
te e tem a ver com confiança e a benção extra das 
afinidades com músicas, livros, filmes, crianças e 
cavalos. Eu amo como Pablo Neruda: “o amor que 
nos salva da vida”. E, compartilho do mesmo pensa-
mento de Frida Kahlo: “Onde não puderes amar, 
não te demores”.

Ainda resta um pouco, de você em mim. Eu me 
lembro do seu rosto! Mas a luz de seus olhos, se foi! 
E já não sei como seguir, não sei o porquê de seguir.

Onde posso eu, encontrar alento e esperança? 
Sua voz não ouço mais. Então, quem me tirará da 
escuridão que envolve a minha alma? A solidão é 
companheira e algoz, que mal me deixa te esquecer.

Aos poucos eu via, a razão da minha vida pere-
cer! Hoje tudo é saudade, e me pergunto: “de que 
me adianta a liberdade sem você?”

São perguntas que me faço a cada novo ama-
nhecer. Se me levanto e me refaço, ou simplesmente 
deixo esse corpo morrer! Pois cada dia, me parece, 
como um dia qualquer! Nada agora faz sentido... 
seja “o que Deus quiser!”

Penso, eu, neste instante: “aonde isto me 
levou?” Respiro fundo e lhe digo: “me ame ou 
odeie, mas, isso é o que a vida me tornou.

Nasceu em 1980 em Dourados, MS. É formada em Letras; Pós-
Graduada em Estudos da Linguagem e Psicopedagogia; Tera-
peuta pelas Constelações Familiares Sistêmicas, segundo Bert 
Hel l inger;  Capacitada no programa de Neurociên-
cia/Intervenção em Leitura e Escrita; Alfabetização pelo Méto-
do Boquinhas e Transtornos do Espectro do Autismo; Rodas de Lei-
tura; Linguagem e Contação de histórias; Formada em Pedago-
gia Sistêmica pelo IAP/CG; Especializada em Equoterapia e Pro-
ssional de Equitação para Equoterapia; Articulista dos Jornais: 
Douradosnews e jornalmsonline; Atende como Psicopedagoga 
e Terapeuta no Instituto Marcio Wink e como Equoterapeuta no 
Exército Brasileiro / CHD, em Dourados, MS.
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Caramori

Adquira já seu exemplar, através do e-mail:
denicaramori@hotmail.com

Ainda resta
um pouco

Ubertam Santos nasceu em Canoas, RS no dia 6 de janeiro de 
1987. É lho de Luis dos Santos e de Vitalina Fagundes dos Santos 
(ambos in memoriam). Em 2019 publicou o livro Rabiscos, pela Bi-
blio Editora. Participou da primeira edição do  Jornal daBiblio
com o poema As Carolinas!

Ubertam
Santos

Ubertam
Santos

Antologia Natal
com Poesia Vol. 2

Lançamento dia 20/12/2020
Envie seu poema para o e-amil:
antologiasbiblio@gmail.com

(67) 99939-4746Mais informações:
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A cultura de fora
para dentro e sua
lição durante a

pandemia

Por Ana Ferreira

Nos últimos anos, diversas ações culturais pas-
saram a chamar a atenção pela grandeza dos eventos 
e a realização simultânea em vários locais, cada vez, 
com um número maior de pessoas, ou mais intimis-
tas e exclusivas a determinados públicos. Estas 
ações culturais foram ganhando espaço em termos 
de divulgação, engajamento e participação graças às 
redes sociais, às vaquinhas eletrônicas e iniciativas 
de ONGs, e também aos determinados órgãos 
públicos, às instituições com foco solidário ou volta-
das à economia criativa, por exemplo: eventos alter-
nativos e realizados nas periferias, ações de produto-
res e agentes culturais independentes, assim como 
pequenos artistas. 

O networking até então algo restrito aos que 
dominavam a arte da negociação, detinham a maior 
participação de mercado havia marcas mais conhe-
cidas e melhores capacidades organizacional e cria-
tiva, passou a ocorrer por todos os meios onde 

quem produz algo diferenciado ou efetivamente 
criativo e se comunica bem pode obter ‘patrocina-
dores’ (com verba ou não), realizar e viabilizar seus 
projetos.

Com a quarentena, por conta do coronavírus, 
aumentaram as oportunidades em termos de visibi-
lidade para as marcas menores, uma vez que a dispo-
nibilidade de tempo e a falta de opções culturais 
externas permitiram novas buscas e outras mídias, 
mesmo com a disponibilização de acesso ao conteú-
do gratuito por parte das TVs pagas. 

Uma iniciativa, na Grande São Paulo, reuniu 
30 coletivos, representantes de projetos culturais e 
organizações, em prol de uma ação solidária voltada 
a ajudar pessoas em condição de vulnerabilidade, 
de diversas entidades. Por meio de uma vaquinha 
virtual divulgada em uma diferenciada programa-
ção cultural on-line, o 'Manifesta Arte em Rede', 
colaborou para o bem-estar das entidades no 
momento mais delicado da pandemia. Em Santo 
André, a entidade beneficiada foi a 'Anjos da Sopa'.

Os casos apresentados são do Grande ABC, 
que tem um bom mix de atividades acontecendo ao 
mesmo tempo. Em Santo André, por exemplo, a 
Secretaria de Cultura se reinventou para levar a Cul-
tura até a casa das pessoas, por meio do #Cultura-
emcasaSA (agenda cultural disponível em 
https://bit.ly/culturaemcasaSA). Dessa forma, 
manteve seus equipamentos públicos em contato 
com a população por meio de atividades no Facebo-
ok e no Instagram. Até a OSSA – Orquestra Sinfô-
nica de Santo André – foi para o sofá de casa! 

No mês de maio, houve um chamamento públi-
co na cidade para cadastro de projetos de munícipes 
com o objetivo de garantir a continuidade e sobrevi-
vência da economia do setor, além de assegurar à 
população o acesso à produção cultural da cidade 
em formato digital. O edital emergencial permitiu 
cadastrar atividades culturais individuais, on-line e 
inéditas, nas modalidades textos e gravações (esque-
tes, curtas-metragens, apresentações artísticas, con-
tação de histórias, aulas e promoção de debates), em 
diversas linguagens artísticas. A cidade de São Ber-
nardo do Campo também tomou essa iniciativa.

No dia 25 de abril de 2020, a Fundação das 
Artes de São Caetano do Sul, fundação pública 
municipal considerada uma das mais importantes 
escolas de formação artística do Brasil, chegou ao 
marco de cinquenta e dois anos de atuação. Para 
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manter seu quadro de alunos impactados economi-
camente pela crise do Covid-19, lançou uma campa-
nha especial que vai além da comemoração: estabe-
lecer a prorrogação do vencimento de boletos e par-
celamento sem juros de mensalidades. Enquanto 
isso, dar o destaque à história da instituição por 
meio de obras artísticas e vídeos publicando-os nas 
redes sociais da Fundação.

Algumas bibliotecas públicas, como a Bibliote-
ca Monteiro Lobato, de São Bernardo do Campo, a 
Rede de Bibliotecas de Santo André e a Biblioteca 
Paul Harris, de São Caetano do Sul, têm realizado 
atividades que fomentam a produção literária e esti-
mulam a leitura e a criatividade, inclusive por meio 
de contação de histórias. A Biblioteca Paul Harris 
promoveu uma ação para escritores que gerará o 
Festival Digital de Poesias. De acordo com Ana 
Maria Guimarães Rocha, responsável pela Rede de 
Bibliotecas de São Caetano do Sul e presidente da 
Academia Popular de Letras, “Escritor está sempre 
escrevendo, mas esse tempo de quarentena pode ter 
sido mais produtivo. Queremos ler e compartilhar 
esses trabalhos”.

A Rede Beija-Flor de Pequenas Bibliotecas 
Vivas de Santo André, instituição não governamen-
tal em defesa do direito à leitura e à literatura, doou, 
em meados de maio, 400 kits de livros para mais de 
vinte comunidades e conjuntos habitacionais da 
cidade. Como os dois espaços da rede que funcio-
nam como bibliotecas, nos núcleos Sacadura 
Cabral e Eucaliptos (Bairro Cata Preta) estão fecha-
dos, a iniciativa foi fazer os livros chegarem aos usuá-
rios.

O Núcleo de Escritores do Grande ABC que 
também atua de forma independente, e que atual-
mente possui participantes de quatro das sete cida-
des da região, tem realizado encontros virtuais, par-
ticipado de ações de equipamentos públicos, con-
cursos culturais e desenvolvido novos materiais.

Exposições de arte, aulas on-line, visitas a espa-
ços públicos, atividades circenses, espetáculos tea-
trais e lives de músicos da região também têm sido 
estimuladas e ocorrido frequentemente. A Secreta-
ria de Cultura de Ribeirão Pires tem apresentado o 
trabalho de alunos de cursos de arte em exposições 
on-line e assim, novos talentos vão ganhando espa-
ço e buscando incentivo para produzir mais.

Em maio, a Prefeitura de Mauá retomou o pro-
jeto Quartas Culturais, um projeto desenvolvido 

Ana Paula Gama Ferreira da Silva é publicitária, pós-
graduada em Marketing e realizou MBA em Inovação e Empre-
endedorismo. Possui mais de 25 anos de experiência em Marke-
ting e tem paixão por fotograa, viagens e cultura. Desenvolve 
um trabalho voltado à valorização do Grande ABC, por meio da 
página Nosso ABC (Facebook). Faz parte do Núcleo de Escrito-
res do Grande ABC e é empreendedora da área de perfumaria.
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pela Secretaria de Cultura e Juventude, no formato 
'live streaming', que visa expandir e valorizar o traba-
lho dos artistas locais, respeitando as medidas de 
distanciamento social. A retomada foi com a Banda 
Bravôx, já conhecida em muitas casas de shows da 
região e que se diferencia por suas composições de 
Rock.

Infelizmente, nem toda atividade pode ter con-
tinuidade conforme planejado ou tem o destaque 
necessário para seu lançamento. O diretor de cine-
ma e responsável pela Escola Livre de Cinema e 
Vídeo de Santo André, Diaulas Ullysses, teve o even-
to de 'estreia' de um grande projeto realizado com 
outros diretores de cinema adiado por tempo inde-
terminado. Trata-se de uma produção independen-
te que compõe uma série de histórias gravadas nas 7 
cidades do Grande ABC e cujo evento de apresenta-
ção ocorreria no local onde ficavam os Estúdios 
'Vera Cruz' (Companhia Cinematográfica).

Diaulas dedica-se a uma nova produção cine-
matográfica, como assistente de direção e fotógrafo 
de cena/still, chamada 'Doutor Hipóteses - uma 
alma perdida na pandemia'. A produção é uma 
comédia sobre um maluco em isolamento, vivido 
pelo ator camaleônico Vicentini Gomez, o único 
intérprete humano e que contracena com outros 27 
personagens, bonecos, inventados e criados pelo 
aloprado Doutor Hipóteses. Porém, mesmo com a 
produção independente, conta com a necessidade 
de novos investimentos e acabou de iniciar sua 
vaquinha virtual. Pelo que vemos, a pandemia gera-
rá boas histórias, além dos aprendizados, da visibili-
dade de novos entrantes na cena cultural e maior 
flexibilidade dos agentes culturais. A questão de 
fora para dentro deve levar em conta não somente a 
mudança do espaço físico e a questão público pre-
sente no mesmo ambiente, mas o coração e a alma 
de cada artista ou promotor cultural chegando ao 
seu público.
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Desnuda de plegarias, dormidos los deseos, 
muerto el ego, inconsciencia del Yo
y vagabunda del destino te escondes en la nada.
Navegas sin timón, sin velas, al capricho del viento
y de un mar sin pensamiento.
Te lanzas sobre la inmensidad sin saber nadar,
crees que en sus brazos no puedes naufragar.
Llenas de aire los pulmones y aguantas el golpe
de las enfurecidas olas.
Te vomita el mar si le da la gana...
Y tú, eructas fuego de impotência... 
y así te sigues rasgando por dentro...
y de nuevo le pares hijos a la patria. 
Sigues siendo madre y mujer.
El bronce pulido de tu piel no miente, 
brillas con la fuerza y el valor en tus pupilas.
Aunque llores de noche y sufra
cuando empiece el amanecer.
Juegas a que vives sin vivir, 
Te niegas el derecho a ser para que otros sean.

Rezagos de
Mujer Esclava

Y Yo me pregunto: ¿Qué hay en tu interior?
No veo claro; sólo gemidos que nacen de otra mujer,
otra imagen abre tus ojos y quieres vivir. 
Y yo, puede que grite, muerda ó arañe y sólo quiera decir:
¡¡Yo soy!! ¡¡Estoy viva!!
Siento y vibro igual que tú.
Amo con más intensidad que ayer
porque va mi corazón por delante,
con fieles seguidores que son mis sentimientos.
Preciso estar bien, reclamo mi derecho a ser, 
a quitarme las cadenas que no me dejan crecer.
A navegar sobre mi mar y que sus brazos me protejan, 
impulsen y me transporten al éxtasis 
y yo pueda decir: ¡¡Te amo mar!!
Mis noches te esperan, que tus olas me acaricien,
que tu brillo se refleje en mis pupilas 
y tus rugidos me devoren por completo.
Puedo no buscar en otros ríos,
ni otros lagos mojaran mi piel,
si no eres Tú, mi amado Mar. ¡Pero ayúdame a creer en ti!
También ruego mi derecho,
a esculpir las formas del abstracto 
que armonicen con mi esencia de mujer.
Pero ¿serán otras voces las que griten por ti?
¿Será que confunden el reclamo y viven sin vivir?
Perteneces a la raíz madre de nuestro pasado,
donde brota la savia que tonifica el espíritu.
Sabe a mieles y a hieles también,
cuando amas, cuando sufres, cuando no eres tú.
Cierra tus ojos. Espera ¿te duele?
Mientras haya vida, todo se puede cambiar.
Los árboles renuevan su follaje, cambia el clima y el lugar,
desearlo no basta, hay que trabajar.
Enfrenta a tu corazón y dile convencida:
Como soy mujer que no se rinde, aunque tropiece,
llore ó me desgarre; me levanto,
curo mis heridas, canto un aleluya,
y me digo a mí misma: 
¡Erguida la cabeza! ¡Paso al frente!
¡Mirada fija en el blanco!
Y avanzaré hasta el infinito, hasta el resto de mis días.

Por Antonia Rivera Cháidez
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Antonia Rivera Cháidez, nació en La Purisima Tepehuanes Du-
rango, México, en 1956. Maestra jubilada en la docencia a nivel 
secundaria. Es Trabajadora Social, Actriz. Ha incursionado en la 
dramaturgia, cuento, ensayo y novela. Ha escrito dos novelas: 
La primera, titulada “El despertar de La Luciérnaga” El tema es so-
bre deterioro matrimonial. La segunda es referente a la emigra-
ción a Los Estados Unidos: “El Remolino que nos Alevantó”.

Antonia
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Normas para publicação no Jornal daBiblio
1. a publicação é gratuita;
2. apenas um trabalho por autor em cada edição 
(mensal);
3. produções de sua autoria (inédita ou não);
4. enviar nome, email, cidade, Estado, breve biogra-
fia (máximo de cinco linhas) e foto com boa resolu-
ção) para ;jornaldabiblio@gmail.com
5. envie poesia, prosa, conto, crônicas, artigos ou 
divulgue seu livro (com foto do livro);
6. não serão aceitos trabalhos em letra maiúscula;
7. enviar com font Times New Roman, tamanho 12 
e espaçamento simples em arquivo editável;
8. a temática é livre (exceto quando proposto pela 
editoria);
9. produções de caráter ofensivo à crença ou pesso-
as;
10. os textos deverão estar revisados e são de direito 
e responsabilidade de seus autores, não sendo per-
mitido alteração, ou comercialização sem a prévia e 
expressa autorização dos mesmos;
11. o  se reserva no direito de recu-Jornal daBiblio
sar qualquer trabalho que julgar inapropriado para 
publicação;
12. o prazo para inclusão pode variar de edição e os 
autores serão avisados por e-mail; e
13. sua participação estará no menu Volumes em:

Capa do
2º volume
(Maio/2020)

Capa do
1º volume
(Abril/2020)

www.jornaldabiblio.blogspot.com.
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