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Nació en Corozal, Puerto Rico, 1989.
Poeta. Desde el 2012 dirige, jun-
to a Isamar Anzalotta, la editorial 
independiente MESA. Ha publi-
cado 4 libros de poemas: Al cigoto 
(2014), Halorizonte (2016), El fue-
go y la palmera (2018) y La alea-
ción (2019). 

Contato: https://www.instagram.com/mesaeditorial/
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el juego de la noche

he visto el juego fijo de la noche 

con mis ojos libres, frente al muro,

dando el balde de la estrella, 

vuelta el usufructo en la emajagua 

de un siglo siniestro y sigiloso; 

anémona escondida y fluorescente.

detenido en el medio de la noche, 

frente al fuego fijo de los vientos, 

he visto cómo ha nacido la palabra 

tras la loma, sana, 

estremeciendo la copa en la raíz

con un relámpago de fe 

que se repite humilde 

en el rocío de la grama, 

como un cofre abierto sin la llave,

entre dos hileras de racimos, 

a priori de la cena, 

para llenar las hambres de legumbres. 

por eso estimo el juego de la noche, 

y busco la virtú de la sabana 

que vuelve por nosotros, adheridos 
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a la porción que tiene de placenta, 

ya generatriz de la videncia, 

ya clarividente 

en la materia dulce, aglomerada, 

porque somos los hijos 

de su vientre bonito y generoso.

rodeado por la noche

todo negro me da vueltas,

vueltas el conjunto espeso de la noche

donde no queda nada maldecir

para que truene el rayo donde quiera,

ya no húmedo martirio, sino lluvia

sola y solvente lubricando, y brama

el sonido gutural de la corriente

que entrelaza los sueños y las hojas

en un remolino edificante y fresco

que despierta en mí ludibrio de un aroma

delegando en cada gota un árbol nuevo,

ya no más roto, sólo hielo dando jugo

frío en el calor que refrescaba,

todo ese hilo, una alborada, al alba
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una paloma en un aparte que enamora

en una lona negra y fría

junto a mí, de nuevo, que rodea

engalanada de luz por cucubanos

en esmero, que hilan un futuro verde

como un fruto frutal enfrutecido

encabalgado y delgado 

o delicado nido de serpiente,

boa enorme y densa para mí, de rito nuevo,

si rebasa la lata, el cascabel,

y entrego el alambre que rescato

del escombro de vida que hoy me crece

durando en la loma como un árbol.

animalesco

me anilla la noche vegetal, leguminosa,

y envuelto en la bruma me conozco

y reclamo mi nombre practicando

la vuelta que enseña el caracol,

proclive lunático en la hierba

que hieda en la hiedra revistiendo

la flora en la sombra que me arropa
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cuando yo me le hermano para siempre

y vuelto substancia me embejuco

en el sorbo del pan sin la mazmorra

con mi yo leviatán en que me abrazo

robusto y tritón a la corriente

y al cinto del orbe que nos puebla

soltando el mundo su descarga

quebrándose el lomo de los cielos

en el otro costal de la prehistoria

mirando preciso mi animal

cantando a la luna junto al fuego,

temblando la flama el esqueleto

que supo también de duro edificarme,

porque ella lo sabe y hoy se orquesta

y me canta bonito mientras duermo

transformado en la noche animaliando.

poema de osamenta

mi esqueleto eterno me sabuesa

y eternamente miro como un trompo, 

me zambullo por un mar en calma

en la carne de un océano de cierzos,
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de claveles heridos 

por el aire roto que no cesa 

inclemente al sur de la escalera 

del calor que llaman el infierno.

me sigue mi lagarto, lagartijo de fieltro,

que sale por la voz de mi garganta

como un canto de un abecedario 

que yo heredo, y que me cumple 

si me hago decir en sus vocales

como un ventrílocuo al muñeco habla

con los ojos abiertos, como el trompo

cuando miran eternos la osamenta.

con mi lagarto hurgo pájaros de nieve

bajo un sol que les derrite las alas

asiéndose pronto lodo en las arenas 

que siento, ahora, por debajo de los pies

tallando de arcilla la memoria

del poder del ave que poseo

como claro testimonio de mi tiempo

y del vidrio que absorbo por los ojos.
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2 preguntas

¿qué me puede salir del fondo de los huesos, 

cuál pequeñísima palabra puede resurgir ahora 

a la hora en la que todos duermen

para darle al ser vocabularios 

en los que pueda resurgir el mundo 

del dolor más hondo, 

el más mudo mundo

del ejercicio cruel que nos demole, 

a saber si el cieno inunda el pecho 

del sonido veloz de la metralla, 

el alcaparrado amargo del límite de un pozo

como en una garantía inconsumada 

en la presión exigua que carcome,

que es el eco carmesí 

que nos devora como un hambre verde 

cuando inunda el cielo, el rompeolas, 

desatando al centro su lindero, 

cuarteando el vicio en la frontera

que penetra hondo al fondo de la sala, 

o al contrario,

en la arena movediza 

donde el vientre al viento se nos abre 

y aguarda en la asunción 
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subirse en uno a las estrellas

por los pliegues 

del poco mosto que nos queda

del trayecto seco a la garganta,

que también aguarda 

percutir el ruido de las olas 

con la marea plena de las almas 

que quieren ver sano poste, sana luz 

en la candela al fondo de los huesos. 
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Psicóloga, especialista em 
psicologia clínica.

Pedro e a Sensibilidade

Da série personagens e suas conversas

 Pedro saiu pela manhã disposto a caminhar na na-
tureza.  Gostava disso. Seguiu pelas estradas floridas de 
seu jardim e encontrou o rio que atravessa o seu lar. Tirou 
os sapatos e mergulhou os pés na água. Olhou para o céu 
azul e sentiu um vento ainda fresco sobre a face.  Era pri-
mavera. Relaxou seu corpo e sua alma ao sentir a comuni-
cação sutil  e significativa do ambiente.  Olhou para a por-
teira de seu sítio e uma linda senhorinha grisalha, vestida 

A
N

D
R

EI
A

 M
A

R
A

G
LI

A



ALFARRÁBIOS

ALFARRÁBIOS — 4 ANOS DE RESISTÊNCIA — 13

de azul, de corpo franzino e olhar cativante o chamava: 
“Pedro, posso entrar? Lá na cidade soube que você mora 
aqui neste lindo lugar e gostaria de conversar com você.”

 Estranhamente Pedro levantou-se e abriu a portei-
ra de imediato.  Sempre que o povo local o chamava des-
ta forma, levava um tempo para atender tentando antes 
imaginar quem poderia ser, mas neste momento foi dife-
rente. Olhava hipnotizado para os olhos daquela senhora.  
Sentiu-se magnetizado por sua presença.  Seu corpo ficou 
tomado por uma força familiar.  Deixou-a entrar em sua 
casa e em seu coração.

 A senhora então contou que se chamava Sensibi-
lidade e que nos últimos tempos não circulava mais com 
tanta frequência entre os humanos. Contou que é mais en-
contrada nos locais onde se produz arte, literatura, poesia, 
música, onde se busca saúde do corpo e da alma e também 
nos amores que nascem desobrigados e cheios de força, 
mas no dia-a-dia e no embalo frenético das horas, não é 
mais vista. Lamentou a senhora que na vida diária, dentre 
tecnologias e imediatismos, não permanece tanto tempo. 
Nestes lugares de correria e de busca por objetos ninguém 
a quer por perto, disse. Mostrou ao rapaz que hoje vinha 
encontrá-lo pois sabia de seus sentimentos e que ele preci-
sava conversar com ela.

 Pedro, muito espantado, perguntou o que ela que-
ria dizer.  A senhora respondeu que gostaria de começar 
mostrando a sua importância quando vem habitar o cora-
ção do homem.  Começou a explicar que alguns homens 
sentem sua presença pois identificam em si um arrepio 
mais forte, o verter de uma lágrima ou o acelerar do co-
ração diante de coisas que, cotidianamente, passam des-
percebidas por muitos. Segue a explicar que, atualmente, 
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no passo acelerado da lida dos dias o homem esquece de 
olhar para dentro de si, para dentro do próprio coração. 
Então enfatiza: “É neste lugar que habito. Lá onde está um 
sussurro da alma a clamar por expressão e comunicação. É 
deste lugar que nasce o respeito pelo outro, é ali que mora 
o sentir, a empatia frente a dor que atravessa todos nós ou 
a alegria suave de uma bela composição musical.”  Diz, a 
segura e intensa senhora, que neste lugar onde vive, tam-
bém mora a percepção do belo que suplanta as atrocidades 
do mundo.  Que embala e empresta sinfonias em resposta 
aos ruídos mais lancinantes.  Que redesenha em poesia a 
dor e também o amor. 

 Após ouvir estas palavras Pedro, intrigado, afir-
mou: “Eu sou um destes homens que você descreve. Sinto 
muito mas, por sentir muito, sofro.”  A senhora Sensibi-
lidade diz que a dor de sentir é algo que faz parte da es-
trutura sensível do homem.  Brinca, dizendo que pessoas 
sensíveis tem os pés descalços mas que às vezes é preciso 
calçar sapatos para não destruir o caminhar. Pedro olhou-
-a profundamente como se quisesse entender a metáfora.  
Ela continuou, e ao olhar para os pés desnudos de Pedro 
recém saídos da água, pediu para que ele pensasse no que 
sente quando encontra alguma pedra pela estrada.  Pedro 
diz: “Sinto dor, é claro!”.  Pois bem, continuou a senhora, 
ao avistar pedras por qualquer caminho você pode fazer 
uso dos sapatos.  Pedro, já mergulhado na metafórica con-
versa, diz que calçar os sapatos é muito difícil para ele.  A 
senhora responde: “Compreendo, para você é difícil cami-
nhar pelo mundo sem sofrer pois é sensível intensamente, 
sente-se completamente permeável diante da dor do exis-
tir”.  Pedro responde que é exatamente isso que experi-
menta e que gostaria de conviver com esta sensibilidade 
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de outra forma, sem tanto sofrimento.  Neste instante, a 
senhorinha sorriu de forma serena com uma ironia aco-
lhedora que convidava Pedro a pensar.

 Aproveitando o interesse de Pedro, a senhora perce-
be o tamanho da dor presente em seu ser e afirma então que 
os sapatos funcionam como um acessório necessário para 
os sensíveis.  Ela diz que esses sapatos seriam especiais, 
feitos de tecido confortável, macios, com a sola maleável, 
bem flexíveis  para que, ao pisar no solo, ele não deixe de 
perceber as especiais nuances do mundo ao mesmo tempo 
que garante uma proteção contra o sofrer. São sapatos que 
não impossibilitam o contato, é como se o canal percepti-
vo não se fechasse, só que agora sem machucar, conforta. 
Explica delicadamente que o sapato equivale à elaboração 
de sentimentos e que, através de terapia podemos conse-
guir essa segurança, por exemplo. O ato de olhar para si e 
olhar para o mundo numa desconstrução e reconstrução 
de perspectivas constrói um sapatinho confortável para 
andar pelas emoções da vida. E ainda pergunta: “Isto te fa-
cilitaria, Pedro?” Ele responde: “Ah... se eu conseguisse...” 
A senhorinha então afirma que esta é uma possibilidade 
que Pedro pode escolher ao longo de seu estar no mundo.  
Escolher o modo como quer viver sua sensibilidade.  

 Pedro, agora mergulhado em pensamentos sobre si 
mesmo, pergunta se poderia verdadeiramente escolher a 
maneira de lidar com sua sensibilidade.  Ela responde que 
sim e que a vida é feita de escolhas constantes, inclusive 
sobre os sentimentos e a maneira de conviver com eles.  
Neste momento Pedro fecha ligeiramente seus lindos 
olhos verdes e afirma que isso é muito difícil.  A senhora 
responde que, embora possa parecer complicado, é pos-
sível.  Diz que essa possibilidade começa tomar corpo na 
medida em que as emoções de Pedro começam a ser aco-
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lhidas por ele num processo de autoperceção e aceitação.  
Continua dizendo que quando o homem se apropria des-
ta compreensão vai reescrevendo outras formas de ação 
frente ao mundo, ações que incluem a sensibilidade não 
como um deflagrador de emoções descontroladas e sim 
como uma qualidade que o ajudará a comprender sua pró-
pria existência com sabedoria e lucidez. Sua sensibilidade 
lhe permite ver mais profundamente, traz portanto mais 
aprendizado; diz a senhora.

 Após ouvir atentamente a delicada fala , Pedro afir-
mou que a reflexão que ela lhe oferecia era algo muito im-
portante. Ele diz que, algumas vezes, via o fato de ser sen-
sível como defeito e não como qualidade.  Ele conta que 
certa vez, ao sentir-se muito ferido em uma discussão, o 
agressor bradou: “Você é sensível demais, assim não dá!”. 
Foi muito dolorido ouvir e por muito tempo acreditei nis-
so, disse Pedro.  Agora, olhando para os lindos e profundos 
olhos da senhora Sensibilidade ele sabia que nele mora-
va uma jóia muito preciosa e que precisava fazer algo com 
isso.  Pedro perguntou: “Minha amiga, o que faço agora?”.  
A senhora olhava para Pedro com um silêncio eloquente 
onde era possível sentir as palavras.

 Após este silêncio cheio de sentidos, a senhora Sen-
sibilidade caminha lentamente ao redor de Pedro e fala:  
“O que você pode fazer é valorizar esse seu olhar profundo 
sobre as coisas do mundo.  Pode olhar a natureza, sentir o 
amor entre amigos, comover-se diante da beleza das artes, 
priorizar o auxílio amoroso entre os homens e a luta contra 
as injustiças.  Pode usar sua sensibilidade quando apare-
ce o desespero humano oferecendo amor. Disponibilizá-la 
para um coração machucado sendo amparo e verdade.  E 
para ti mesmo, pode usá-la como um radar para sintonizar 
os presentes da vida, coisas que só um sensível pode per-
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ceber no toque das mãos, na textura das folhas, no vento 
carinhoso da primavera, no som dos passarinhos e na voz 
da pessoa amada.” E fala ainda, olhando para a correnteza 
das águas que embalavam o momento, que algumas vezes 
é importante retirar os sapatos para sentir sem amarras 
e com o tamanho raro de seu coração, as belezas da vida 
mesmo que elas estejam presentes nas pedras do riacho.
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Camilla aprecia a paisagem 
da janela do seu quarto. 
Gosta especialmente de 
sol, de mar, de céu-azul, 
beija-flor e gaivotas. É psi-
cóloga de formação, atuan-
te em escolas municipais 
do Rio de Janeiro e aposta 
na poesia falada como uma 
ferramenta de transforma-
ção subjetiva e social. Tem 

pela literatura uma grande paixão. Desde muito jovem, as pala-
vras e os livros são janelas a abrir novos mundos: se desloca de 
lugares de solidão e pouco movimento para outros mais povoa-
dos e férteis, onde se sente mais viva. Encontra nas palavras es-
coamento, refúgio, ancoragem e possibilidade de fluir. Camilla 
escreveu uma dissertação de mestrado sobre suas experiências 
com a poesia falada, “Poesia falada: A arte de deflagrar tráfegos 
no cotidiano escolar”, defendida em 2017 no Programa de Pós-
-Graduação em Psicologia da Universidade Federal Fluminense 
(UFF). Atualmente está cursando o doutorado na Faculdade de 
Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
com um projeto de pesquisa que aborda as poéticas do corpo a 
partir das relações entre corpo, poesia e vida no slam.
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Entre mergulhos e flutuações

Não quero sangrar fora de hora
Prezo e celebro aquele sangue que vem no tempo certo
Que faz parte da minha natureza feminina
Sangue de renovação
De criação, de movimento
Observo que no meu fluxo também tem
Coágulos, retenções, excessos
Tudo isto faz parte do meu corpo hoje
Tenho tentado me entender através dos líquidos que me 
escorrem,
Dos vazamentos, das marés
Ontem senti uma dor no fundo do útero,
No escuro-úmido-desconhecido,
Onde minhas sombras habitam
O fundo mais profundo, a caverna
Tenho buscado conhecer este ambiente
Olhar para ele, reconhecer suas dores,
Acolher suas tentativas de expressar coisas
Que ainda são nebulosas e imprecisas,
Que estão submersas, que fogem
Acho que tenho medo de mergulhar
Talvez receio do que vou encontrar
Talvez pense não suportar a revelação de algumas verda-
des ocultas
Protegidas pela viscosa mucosa uterina
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Camadas que se misturam
Formando um meio confuso,
Em um lugar que deveria ser só acolhimento e calor,
Que abraça uma vida ou todas as vidas que se pode gerar
Lá tem muitas marcas de dor, de negação do feminino,
De distração dos próprios desejos, de lutas perdidas,
De batalhas que nem foram começadas, de desistências, 
Apagamentos, culpas, medos, abandono do coração
Ouvi dizer que o útero e o coração têm uma ligação direta
Que partes de mim tenho negligenciado?
Como me curo?
Como me refaço?
Como me reconcilio com as minhas dores?
Como abandono a menina que fui, aquela que sempre diz 
sim, quieta, educada e responsável?
Como incorporo a mulher que sou?
Afirmar a mulher que sou (ou posso me tornar) não é ne-
gar a menina que fui,
Mas deixar passar a mulher, abrir caminhos pra ela
Eu ainda não conheço a mulher!
A menina ainda faz muito barulho:
Chora por atenção, afeto e alimento
Onde está a mulher que me habita?
Acho que ela está escondida no fundo do útero
Ela precisa sair
Ela quer sair
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Poeta, Artista Visual, Geógrafa e 
Designer Gráfico, iniciou seus tra-
balhos como poeta em 2011, mas foi 
a partir de 2013 que ficou conhecida  
nas redes sociais pelo minimalismo 
em seus poemas além dos haicais e 
produção com poesia concreta/vi-
sual. Tem como inspiradores: Ha-
roldo de Campos, Paulo Leminski, 
Arnaldo Antunes, Anatol Knotek, 

Joan Brossa, Eugen Gomringer, José Lino Grunewald entre ou-
tros. Participa de saraus e exposições onde tem suas obras di-
vulgadas nas redes sociais, jornais, revistas do Brasil e Exterior.

poetartistavisual@gmail.com

https://www.instagram.com/poeta.li

https://www.facebook.com/poetalli
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“oxiGenio”, técnica digital, 2015.

“Células”, técnica digital, 2016.
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“Espaço-Tempo”, técnica digital, 2017.

“Lost”, técnica digital, 2016.
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“Eclipse”, técnica digital, 2018.

“Vida$”, técnica digital, 2020.
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“Yin Yang”, técnica digital, 2016.

“A Sombra”, técnica digital, 2016.
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“Brasil”, técnica digital, 2020.

“Amazônia”, técnica digital, 2020.
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 “Imagine”, técnica digital, 2017.
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Nació en Rosario, Argentina, 1959. 
Estudió artes en la Universidad 
Nacional de Rosario a mediados de 
los 80, época en la cual ganó una 
beca a la producción artística. Tra-
bajó en la universidad como ayu-
dante en la cátedra de escultura. 
Es miembro fundador de los gru-
pos La vaca y Rozarte, los cuales se 
formaron a principios de la nueva 
democracia argentina. Deja el país 

natal, en 1990, para viajar a través de Europa y América. Su in-
teracción con otros artistas dio como resultado más de 50 exhi-
biciones. Trabajó como colaborador en “The Reichstag Project” 
de Christo y Jeanne-Claude, en Berlín, Alemania. Fue asistente 
del artista Rob Miller en la producción de murales para la nueva 
parada de subte Vermont/ Santa Mónica, en Hollywood, USA. 
Con base en la ciudad de Londres desde 1999, trabaja en proyec-
tos con técnicas y materiales múltiples que exploran el tema de 
las finanzas. Su obra es patrimonio desde 2007 del Museo Cas-
tagnino - MACRO de Rosario, Argentina y desde 2015 del Cen-
tro Internazionale d’Arte Contemporanea de Roma, Italia. 

email: baracca.cesar@gmail.com 

www.cesarbaracca.com 

instagram: cesarbaraccca
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“Durante el contexto de la pandemia estallaron hechos o sínto-
mas sociales inusitados y traumáticos; enfatizo uno en especial 
que me azoró e inspiró: las oleadas de compras de papel higiéni-
co por pánico provocó su desaparición de los estantes de los su-
permercados a un ritmo sin precedentes.

‘Priorities’, una serie de rollos de papel sanitario intervenidos 
con cuentas plásticas que simula joyería fina, se gestó en ese 
rictus anómalo o reacción masiva sin control; pues, aborda la 
problemática de un consumismo capitalista desbordado en mo-
mentos de plena crisis, urgencia y necesidad.

La ornamentación, a través de un patrón repetitivo de planos 
decorativos y de adorno con piedras de fantasía engarzadas so-
bre la superficie de los rollos despojados, corona y transforma 
de modo extraordinario una estructura elemental, precaria y 
barata, en apócrifos objetos de lujo. 

En síntesis. ‘Priorities’ se apropia y resignifica el lenguaje visual 
de los lujosos huevos de Fabergé para dar visibilidad y prestan-
cia a los nuevos objetos de deseo que surgieron durante la incer-
tidumbre del Covid-19.”

César Baracca. Londres, enero de 2021.

PRIORITIES: https://www.youtube.com/watch?v=Tnt4cbtVH-Y
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Serie Priorities: “White & Blue”. Técnica mixta, 2020.
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Serie Priorities: “Orange & Blue”. Técnica mixta, 2020.
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Serie Priorities: “Multicolor”. Técnica mixta, 2020.
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Serie Priorities: “Gold & Flowers”. Técnica mixta, 2020.
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Serie Priorities: “Rollo & Pearls”. Técnica mixta, 2020. 
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Serie Priorities: “Yellow & Red”. Técnica mixta, 2020.
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Serie Priorities: “Red on red”. Técnica mixta, 2020.
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Serie Priorities: “Purple & Red”. Técnica mixta, 2020.
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Serie Priorities: “Green & Red”. Técnica mixta, 2020.

C
ÉS

A
R

 B
A

R
A

C
C

A



ALFARRÁBIOS

ALFARRÁBIOS — 4 ANOS DE RESISTÊNCIA — 39

Nascido em São Paulo 
17/11/1969 Funcionário Públi-
co em Jacareí desde 2011, for-
mou-se em Serviço Social em 
2016, Poeta, Escritor e Volun-
tario como palhaço na ADOC 
(Associação Doutores Colori-
dos)

QUE LUGAR É ESTE?

Certa vez me perguntaram:
De onde você veio?
Não tive dúvida, respondi convicto:
Vim do bico da boca do mundo.
Olharam-me espantados, 
e tornaram a perguntar:
Não, é sério, de onde você veio?
Eu mantive a resposta;
Já falei, do bico da boca do mundo
Ficaram pensativos e curiosos
Questionaram, e como é este lugar?
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Eu parei olhei para cima;
Coloquei a mão no queixo e perguntei:
Que lugar?
Olharam sem entender...
Este lugar do qual você falou.
Vivo falando sobre tantos lugares...
Se quer saber de algum em especifico, precisa me dizer.
Esse lugar de onde você veio.
Mas quem disse que eu vim desse lugar?
Você, você acabou de falar.
O que eu acabei de falar?
E um mais atirado indagou, com voz irritadiça.
O bico da boca do mundo, como é lá?
A sim... Entendi, porque não disseram antes,
que queria saber sobre este lugar, que não é lá é aqui.
É um lugar lindo, estrelado, onde a escuridão se faz 
medonha...
Pois lá...! Lá quem reina é o silencio...
Nossa não tem nenhum barulho lá?
Sim, claro que sim, são gritos, lamurias, lamentações, 
questionamentos, isso sem falar a bendita saudade...
Esta é quem mais grita.
Mas você disse que o silêncio reina lá! 
Como pode um lugar onde reina o silencio ter tanto baru-
lho?
Foi minha vez de não entender o questionamento,
e revidar, quase com um salto...
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Vocês nunca ouviram os gritos do silêncio?
Tolos, pobres tolos...
O silencio vive a gritar, e ai daqueles que tentam fugir de 
seus gritos...
Ou pior... Cala-los.
Não se pode calar o silencio, pois por mais que você gri-
te, ele gritará sempre mais alto, e seus gritos ecoarão em 
seus pensamentos...
Ouve-se grande espanto, em todos que o ouviam;
E mais uma vez perguntaram:
E foi por isso que você saiu de lá?
De lá de onde? Questionei.
Do bico da boca do mundo!
Ah sim! Mas é claro que não,
ninguém sai do bico da boca do mundo.
Então você fugiu...?
Não seu tolo...! Eu ainda estou aqui...! Ha Ha Ha
Me desculpem, agora preciso levar o paciente para tomar 
sua medicação, amanhã vocês continuam, sua pesquisa.
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Cristina Guzmán Apellániz. Nací el 
20 de agosto de 1976. Oriunda de 
Caguas, municipio ubicado en el in-
terior este de Puerto Rico. Estudié 
Humanidades (historia, literatura 
y comunicaciones) en la Univer-
sidad de Puerto Rico, Recinto Río 
Piedras (San Juan). Amo profundi-
zar en las maravillas y misterios del 
lenguaje en todas sus expresiones.

La espina

 

Atiendo
una búsqueda,
como un rezo.
Acoger o negar, 
es tallar la espina
que conjuga 
el bien del mal 
con el mal del bien.
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A penas, asir 
la palabra frágil
por el signo
que reside en el rocío.
Una invocación urde
el misterio del nombre 
inexacto,
que suma la duda y la sed;
el augurio
de la cicatriz hermosa
que remite 
al dolor de origen.

Recuerda tu casa de agua

Zambullir tu aliento al agua,

quieren burbujas 

por enunciado de muerte.

No les des tal goce: 

impulsa tu cuerpo, asciende
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mil y tantas veces,

hasta que ardan de coraje

y en sus temblores 

asomarán sus miedos, 

tú los habrás despertado.

Recuerda tu casa de agua,

tu origen anfibio.

Si lograran entregarte,

sólo cesarán un cuerpo:

tu aliento, 

corriente mortal.

En ti naufragarán.
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Nace y vive en Buenos Aires. 
Profesor de la Universidad 
Nacional de Artes Visuales, 
UNA // PROYECTOS e In-
vitaciones /15º Encuentro 
Internacional de SOS tier-
ra.2020. Curador / 2019/ 
Centro Cultural Manzana 
de la Rivera. Asunción. Py. 
Pinturas, Instalación, Foto-
grafías, Julio// l/ Muestra 
en Banco Ciudad. Caba. 
Pinturas y objetos, abril 

//2018: Acción y seminario en Museo Evita Ferreyra. Córdoba. 
2018 invitado a Bolivia. Encuentro Latitudes. Santa Cruz. //De-
riva. 2017 Museo Queens. NY. LiVEART.US.// 2016 DERIVA. 
Encuentro Hemisférico. Chile. 2015// La Muga Caula. Barcelo-
na. Acción: Deriva. E instalación galería Lola Ventos. Figueras. 
Agosto// 2015 DERIVA: Instalación. Acción/4 edición de arte 
en la Tierra, Biel Bienne. Suiza. 26 sept. // Artista multimedial. 
PREMIOS: Beca Pollock - Fundación Krasner / 94. Beca SUM / 85 / 
Beca Atelier 17, William Hayter / París / 84.

acostatierra@gmail.com 

Sitio Web: http://acostadaniel.blogspot.com
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“Abrazar un árbol, ser un bosque...20 / Sembrar rosas para na-
vegar colores... (Senderos de eco poesías en horas de trincheras 
feroces...).

El sol de la poesía brilla cuando pinta la oscuridad y abre puer-
tas como el movimiento fluido de las olas. Sembrar rosas con 
acción corporal, y el abrazo de los pájaros, atravesando las som-
bras errantes de la delgada línea del tiempo. Desde el abismo 
creativo. Llenando el aire de uno con estrellas fugaces y oxígeno 
sanador. Sembrar colores. Respirar y desparramar vida por los 
cuatro vientos creativos. Poesía simple en acción de cambio pla-
netario... Cubriendo el cuerpo de la tierra de colores, pedalean-
do el cielo de poesía, en acción amorosa. Los caminos de tierra 
hay que transitarlos, no importa cómo ni dónde. Plantando. La 
tierra no es basura…” 

Daniel Acosta. Septiembre / 2020.

abrazar un árbol 
https://m.youtube.com/watch?v=wKPGHFQBmNY&feature=share

“Sin título” ecopoesía, 2020.
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“Sin título” ecopoesía, 2020.
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“Deriva solar...20 / T(i)ERRA, TERRITORIO y TERRITORIA-
LIDAD. 

La idea de reciprocidad aparece como estrategia en las prácti-
cas artísticas que fueron urdiendo lazos vitales con la tierra y la 
naturaleza. Dicha relación permite pensar significativamente el 
territorio como un campo de acción e intervención, cuya gra-
videz situada en un espacio singular –tesis central de Rodol-
fo Kusch en Esbozo de una Antropología filosófica Americana 
(1978)– posibilita elaborar múltiples formas de pensamiento en 
el suelo de Nuestra América, ampliando de este modo la capa-
cidad transformadora y nuevas subjetividades en la configura-
ción de otras experiencias de territorialidad. La muestra Deriva: 
Poética de una Naturaleza caída de Daniel Acosta plantea un 
itinerario vertiginoso y profundo en diálogo con la tierra, re-
corrido que va más allá de las fronteras y de los límites hu-
manos. Sus acciones en el espacio público ponen en relieve la 
deshabituación del lenguaje del arte en localizaciones específi-
cas que reúnen las condiciones necesarias para pensar al cuer-
po como soporte en torno al carácter simbólico de los rituales 
urbanos. Con un repertorio heterogéneo de obras y a través de 
performances, objetos, soportes tradicionales y documentación 
fotográfica de las acciones en ámbitos locales e internacionales, 
Acosta establece una relación intrínseca con la naturaleza y con 
los elementos que nutren cuidadosamente su praxis artística: 
tierra, fuego, aire y agua en su estado puro. Y al mismo tiempo, 
el entramado con los distintos materiales como hojas, maíz, ce-
reales, piedras, etc., es resignificado conceptualmente a partir 
de alteraciones e intervenciones que ofrecen críticamente una 
mirada cuestionadora a los maltratos y abusos impartidos en el 
ámbito social por los procesos de pauperización heredados del 
neoliberalismo. Tal es el caso de la acción-intervención Desar-
me de 2003 en la cual realizó una suerte de mándala con panes 
y harina sobre el piso de la calle Florida frente a la sede de la So-
ciedad Rural, donde convocaba a revertir el momento de crisis 
a partir de la consigna DESARME. Las derivas de Daniel Acosta 
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nos acercan a la experiencia de un viaje en barcos de papel, pla-
gado de fragilidades, un periplo poético de tránsitos fructíferos 
que anhela la recuperación ancestral de un cuerpo social que 
restituya la memoria activadora de la naturaleza.”

Texto crítico de Juan Pablo Pérez, Argentina. D
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De la serie “Deriva”, ecopoesías, 2020.
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De la serie “Deriva”, ecopoesías, 2020.
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“Sin título”, 2020.
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De la serie “Deriva”, 2020.
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Nació en Santiago de Chile, 
1954. Licenciado en Bellas 
Artes, Universidad de Chile. 
Artista visual y académico en 
diversas entidades de estu-
dios: UCH, UTALCA, UMCE, 
UNAB, UCV, UST. Ex director 
del DAP de la UCH y de APE-
CH, ex miembro de ALAP y de 

AUMA (primer colectivo de mail art internacional). Investiga 
y trabaja en net-art working (Arte Correo y Net Art). Participa 
en el Taller 99. Su obra es patrimonio del MAVI, integra publi-
caciones y exposiciones nacionales e internacionales, donde ha 
obtenido importantes premios y distinciones.

ache1nilo2s@gmail.com
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“Casa Paisaje”
Medios mixtos, sobre papel Fabriano 300 mg., 24 x 35 cm., 2017.
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“Insinuación distraída”
Medios mixtos, sobre papel Fabriano 300 mg., 24 x 34 cm., 2017.
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“Bipolar”
Medios mixtos, sobre papel Fabriano 300 mg., 24 x 34 cm., 2017.
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 “Ensueños”
Medios mixtos, sobre papel Fabriano 300 mg., 24 x 34 cm., 2017.
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“El Juicio”
Medios mixtos, sobre papel Fabriano 300 mg., 24 x 35 cm., 2017.



ALFARRÁBIOS

ALFARRÁBIOS — 4 ANOS DE RESISTÊNCIA — 59

“El retorno”
Medios mixtos, sobre papel Fabriano 300 mg., 24 x 35 cm., 2017.
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Escritor, professor, produtor cultural 
e pesquisador de memória literária. 
Autor de “Abre Caminhos” (2017); 
“O Mar do Meu Velho” (2018) e “Café 
Quente” (2019). Membro Titular 
da Academia Niteroiense de Letras. 
Membro do Coletivo Afeto Poético. 
Curador de diversas exposições, mos-
tras, séries de saraus e eventos literá-
rios. Atualmente, Diretor da Biblio-
teca Guaracy de Albuquerque Souto 
Mayor e Coordenador de Programa-

ção do Solar do Jambeiro (Niterói, RJ).

Uma leitura alfarrábica: uma série de fan-
zines em terra de Arariboia

Não pretendo abster-me do que aqui exponho: por isso um 
trabalho todo em primeira pessoa. As pessoas em que são 
conjugadas os verbos revelam que posição do diálogo se 
ocupa. A primeira é a que fala; a segunda, com quem se 
fala e a terceira, sobre o que se fala. Talvez aqui já esteja 
um indício do protagonismo de “Alfarrábios”: é substan-
tivo, força mesma de um plural carregado de singulari-
dades. Nesta série de fanzines editada pelo Armazém de 
Quinquilharias e Utopias, inequivocamente bem conduzi-
do por Paulo de Carvalho, o eu que fala também exercita o 
tu que ouves e o material exposto se torna mesmo matéria 
de muitos eles e elas.

JO
R

D
Ã

O
 P

A
BL

O
 D

E 
PÃ

O



ALFARRÁBIOS

ALFARRÁBIOS — 4 ANOS DE RESISTÊNCIA — 61

Em primeiro, deixe-me situá-lo, caro leitor. O fanzine é 
uma publicação de caráter elogiativo de uma causa, uma 
pessoa, uma instituição em que os autores se identificam 
como fãs, uma verdadeira “fanatic magazine”. Por esta 
veia de paixão, de entusiasmo humano sobre um tema, 
cada discurso que forma um fanzine é único e deve ser lido 
na esfera da pessoalidade. Nas palavras de Edson Amaro, 
no número um: “Quem ama compreende logo tudo: / O 
Cosmos sem amor é vazio mudo” (p.19). Também neste 
conceito debruça-se o caráter livre do formato que um zine 
pode assumir: o suporte e as dobraduras, tamanhos e cor-
tes de um papel, aliados à sua editoração, à disposição de 
palavras e silêncios sobre o mesmo papel, formam a men-
sagem, o conteúdo do impresso.
Em um olhar mais aproximado, o multiartista - sobrema-
neira o escritor e o fotógrafo - e o editor Paulo de Carva-
lho cultiva na cidade de Niterói (RJ) duas paixões: agregar 
pessoas que tenham o que dizer e o próprio fanzine, numa 
espécie de causa de vida profissional e pessoal. Levou um 
grupo de artistas seletos à sua casa durante as acaloradas 
manifestações da primeira parte da década de 2010 no 
Brasil: precisava conversar sobre uma forma de coletivo 
que contribuísse com o trabalho consciente sobre a nossa 
sociedade. Com Andreia de Carvalho, na edição de núme-
ro dois: “se cultura é expressão da existência humana, ela 
abrange, ao mesmo tempo, o geral e o particular”. Assim 
surge “Alfarrábios”, uma série de fanzines que traz em suas 
páginas as marcas dos registros digitais de artistas múlti-
plos com a contribuição pungente das leituras das ciências 
humanas sobre questões que latejam hoje.
Se buscássemos nos dicionários, as acepções apontadas 
trazem livros caducados pelo tempo, sem maior valia. 
Corroboro, com o exemplar-manifesto, a vivacidade ne-
cessária da definição apresentada por Carlos Brunno Silva 
Barbosa: “Já nos olhos despertos do sonhador poeta / o 
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alfarrábio é infinito, / é uma eterna descoberta” (p. 28). 
Constitui, portanto, uma série de trabalhos artísticos que 
não se findam em si, porque são discussão, são registro 
histórico, são leituras possíveis, nunca definitivas. Cada 
contribuição é expressiva, pois.
Retomo, por hora, um dado que tem registro escasso: os 
lançamentos dessa série de fanzines, enquanto estiveram 
nos espaços de cultura de Niterói (RJ), agregaram à publi-
cação alma. Parece que a publicação ganhava novas nuan-
ces com a apresentação dos textos, com a fala embasada 
dos presentes. Hoje a internet é porto seguro nesta pan-
demia, estabelecendo novos meios de interação e reinven-
tando esses encontros. A investigação humana e social que 
está em páginas recebe contribuições muito significativas 
nestas oportunidades.
Com o tempo, esse grupo inicial de publicação se desfez 
e, como todo bom coletivo, “Alfarrábios” passou a ter a 
contribuição de pensadores e artistas que transitaram nas 
andanças de Paulo de Carvalho. Ao se ler os números em 
sequência, disponibilizados que são gratuitamente no ar-
mazemdequinquilh7.wixsite.com, vê-se que alguns con-
sistentemente participam de praticamente todas edições, 
enquanto outros marcam presença em um ou outro. Na 
medida em que se tem o que dizer, “Alfarrábios” contem-
pla todos os que se aproximam com propriedade. Lá se vão 
dezessete edições. Fanzines que algumas vezes ganharam 
dois volumes para caber o interesse e o poder da palavra 
dos parceiros.
Não se tem, nesse ínterim, dinheiro circulante: leitores e 
autores nada pagam, muito ganham - falo de reconheci-
mento e de voz em papel. As ideias se encorpam em arqui-
vos pdf e em papel impresso. O pouco de que se precisa 
é o custo da impressão, a existência mínima da editora, 
a veiculação necessária de um produto de fã. Os fanzines 
passeiam pelas mãos de autores e leitores congratulando 
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o desejo de se fazer ouvir, suas chagas, seus espaços, suas 
similaridades. Com sensibilidade e uma necessária ativi-
dade de grupo, entre trancos e barrancos, “Alfarrábios” 
sobrevive pela força da causa: levar a cultura com olhar 
social ou existencial à própria sociedade e indivíduos.
Nesta altura, marca-se o meio de circulação dos fanzines 
como contracultura, segundo o próprio Paulo de Carvalho. 
As décadas de 1960 e 1970 são marcadas, em entendimen-
to sociológico, pelo florescimento de uma série de grupos e 
estéticas identificadas como subversivas ao cânone estabe-
lecido, que privilegiava a erudição. Aqui, alfarrabicamen-
te, fala-se de um caráter crítico que não busca o embate, 
mas o tem no cerne por estabelecer conexão crítica com o 
cronotópico (recomendo a leitura de “Teoria da Literatu-
ra”, de Vitor Manuel de Aguiar e Silva). O contexto cola-
bora e perpassa muitos dos trabalhos de “Alfarrábios” ao 
longo desses quatro anos. Tem um tanto de Tropicalismo, 
de movimentos estudantis, do paz e amor que quer novos 
ares. O coletivo é início, meio e fim dessa iniciativa. São 
muitos os que passeiam com brados, versos e imagens por 
suas páginas.
Em números gerais, para se entender a grandeza do traba-
lho aqui relatado, nas 1164 páginas de “Alfarrábios”, oiten-
ta e dois artistas e cientistas publicaram seus trabalhos ao 
longo das dezessete edições. São muitas as contribuições e 
as transformações pelas quais passaram os números que 
se sucedem, a se ver sobretudo pelas capas que não censu-
ram, mas lançam luz sobre temas-chave da nossa vivência. 
Das capas que flertaram com as datas comemorativas à sé-
rie que elogia a escritora brasileira, entidade entoada por 
cada artista publicada no fanzine que empresta sua foto 
ao primeiro pedaço de papel, pode-se sintetizar sua veia 
lucidamente sócio artística.
Cada edição é um quebra-cabeça de interessados embebi-
dos em vida. Cada existência publicada reentoa seus me-
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dos, suas certezas, suas causas, suas verdades. Tudo muito 
imbricado: com algumas páginas que podem não ser do 
gosto do leitor, alguns trabalhos que falam de assuntos 
rudes demais para tempos de passar pano e embelezar 
apenas as superficialidades, mas também excelentes tra-
balhos exploratórios de significados, de acentos e de rea-
lidades ante os olhos. No Manifesto (edição um), lê-se: “O 
Alfarrábio, modesta porém pretensiosa publicação, veio 
para divulgar a arte, promover a liberdade de expressão e 
conectar pessoas”. Reassumo o discurso e ouso dizer: tem 
conseguido.

alfarrabicamente

paulo, carvalho que sombreia e fala,

artistas muitos com olhos em brasas

queria que tudo fosse por causa

amores não são também testemunho?

tudo gente tudo artista tudo tudo tudo expressão

censura impensada, termos livres latentes 

variam os motivos, os motes, as searas

o grupo se faz, desfaz, refaz, liquefaz

como bom coletivo vivo

meios nossos, arestas sempre a aparar

quarto aniversário: agora de frutas doces, vermelhas
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DE UM MANUAL DO MATERIALISMO 
DIALÉTICO (ENGELS, 1878) RUMO A UM 
MANUAL DO MATERIALISMO HISTÓRICO 
(PARTINDO DE PEQUENO TEXTO DE MARX, 
1859)

O que representou para boa parte da primeira geração de 
marxistas – alcançando a segunda geração – o texto ANTI 
DUHRING (1878) de Engels? Representou um primeiro e 
eficiente “MANUAL”, auxiliar na propagação e formação 
de quadros políticos à esquerda comunista/socialista do 
último quarto do séc. XIX. Indispensável a movimento 

Prof. Titular aposentado da UENF

(Universidade Estadual do Norte Flu-
minense Darcy Ribeiro), no interior do 
Estado do Rio
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de massas, com seus quadros de liderança tendo que ser 
capazes de gerar tais MANUAIS para suas bases, que por 
sua vez serão capazes de levar adiante esta mesma tare-
fa. Aquele texto de 1878, que teve no seu cap. 1 (o único a 
nos interessar no presente artigo) a pretensão de “conver-
ter” a filosofia dialética idealista de Hegel em uma ciên-
cia dialética materialista, foi mais lido por parte daquela 
“primeira geração” de marxistas que os textos “O Capital” 
(Marx, 1867) e “Manifesto Comunista” (Marx e Engels, 
1848). Por onde Engels começou seu ANTI DUHRING?

Nem pela crítica da economia política do Capital (cap. 
2) nem pelo Socialismo científico (cap. 3), mas sim pela 
Filosofia (cap. 1), que afinal consiste efetivamente num 
primeiro MANUAL sobre Materialismo Dialético 
(MD) científico. Em síntese, Engels afinal, segundo Musse 
(1997), estaria começando sua exposição pela primeira 
sistematização materialista marxista do MÉTODO (dialé-
tico) e não pela TEORIA, isto é, pela ECONOMIA POLÍ-
TICA DO CAPITAL (Marx, 1867) ou pelo MATERIALIS-
MO HISTÓRICO (MH, um pequeno esboço de uma teoria 
da História Universal; Marx, 1859)), onde a simples eco-
nomia (infraestrutura material econômica) determinaria, 
em última instância, toda o restante das complexas mani-
festações sociais humanas (superestrutura imaterial polí-
tico-ideológica) ao longo da História, teorização essa onde 
Marx teria usado, sim, o método dialético, mas sem tê-lo 
sistematizado previamente. Assim, ainda segundo Musse, 
começando pelo método, Engels teria sido em 1878, antes 
de L ukacs (1923) e Korsh (1923), o primeiro “marxista 
ocidental” avant la lettre. 

 Embora esta ordem imprimida por Engels, MD (Método) 
→ MH (Teoria), seja conceitualmente justificável, cre-
mos que de um ponto de vista pedagógico de formação 
de quadros seria mais conveniente praticar uma inversão 
nesta ordem. Queremos argumentar que assim como te-
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mos um MANUAL (Engels) para o MD, seria aconselhável, 
antes de mais nada, também gerar-se um MANUAL para 
o MH: uma teoria científica marxista da história univer-
sal explicada da forma mais simples possível. Mas não 
temos essa pretensão toda. A principal meta do presente 
artigo é mais modesta: vamos tentar esboçar um rumo 
para uma futura construção deste último MANUAL. Co-
meçamos partindo de um monumental esboço de história 
universal bem conhecido, gerado pelo próprio MARX, em 
apenas cerca de UMA página, que está contido dentro do 
Prefácio de um livro de Marx de 1859: “Para uma contri-
buição à crítica da economia política”. Para construir-se 
aquele esboço de um “rumo” para um futuro MANUAL do 
MH queremos refletir brevemente, de múltiplas maneiras, 
em torno daquela notável e fascinante “página” de Marx 
[VEJA-SE NO FIM DO MEU ARTIGO DO ALFARRÁBIOS 
XIV ESTA PÁGINA DE MARX-1859].

Para começar tal reflexão, por que essa teoria da história 
universal concentrada em cerca de uma página consegue 
fascinar marxistas, não marxistas e até antimarxistas? Al-
guns exemplos da literatura: 

*O Materialismo Histórico é a “única teoria 
[científica] coerente da evolução do homem em so-
ciedade, e, nesse sentido, a única filosofia da histó-
ria que exerce uma influência demonstrável sobre 
as mentes dos historiadores atuais” [G. Barraclou-
gh, 1979, não marxista; cit. em M. Bunge, “Matéria 
e Mente”, 2010]. 

*P. Mason, não marxista [Pós-capitalismo: um 
guia para o nosso futuro”, 2017] diz que a teoria 
da história de Marx é boa porque, “armados cm 
uma compreensão de classe poder e tecnologia, po-
demos prever as ações dos homens poderosos”. 
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*A. Delfim Netto, anticomunista [“Somos todos 
marxistas”, FSP]: “O pensamento do velho Karl é 
uma máquina diabólica: sequestra o leitor que não 
encontra saída fácil. Precisa de muito esforço para 
se livrar de suas engrenagens lógicas e não o faz sem 
levar marcas indeléveis. De sua obra teórica ficaram 
resíduos sólidos , incorporados definitivamente à 
consciência da humanidade [...] O grande poten-
cial da hipótese do materialismo histórico aca-
bou aprisionando numa órbita em torno de Marx 
quase todos os construtores da sociologia (Weber, 
Durkheim e Pareto). Estes tentaram fugir à força de 
atração de Mefisto negociando com ele. E como se 
pode entender de outra forma a obra de Aron, de 
Manheim, de Wright Mills ou de Schumpeter?” 

*”J. Monod [não marxista, Prêmio Nobel de medi-
cina, 1965], [“O acaso e a necessidade”, 1970]: “Para 
Marx [...] a história se desenrola segundo um plano 
imanente, necessário e favorável. O imenso poder 
da ideologia marxista sobre os espíritos não é de-
vido somente à sua promessa de uma libertação do 
Homem, mas também, e sem dúvida antes de tudo, 
à sua estrutura ontogênica, à sua história passada, 
presente e futura. Entretanto, limitado à história 
humana e mesmo revestido das certezas da “ciên-
cia”, o materialismo histórico [MH] permane-
ceria incompleto. Seria necessário acrescentar-lhe 
o materialismo dialético [MD] que, este sim, forne-
ce a interpretação total que o espírito exige [uma 
“sede de absoluto” curiosamente aceita por Engels 
no seu “Anti-Duhring”, 1878]: a história humana e 
a do cosmo nele [espírito] são associadas como obe-
decendo as mesmas leis eternas”. 

*Acreditamos que esta fascinação pelo MH atinge 
W. Scheidel (historiador liberal de Stanford, EUA, 
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em seu texto “O Grande Nivelador”, 2017) que rea-
liza uma articulação entre economia e história 
que lembra o MH-1859.  A história humana é uma 
história, em geral estável, da produção de desigual-
dade (centrada na concentração – econômica 
– de riqueza), com algumas “ilhas esparsas tem-
porárias” (isto é, via brevíssimos e instáveis proces-
sos catastróficos e violentos ou processos de crise) 
na direção exatamente inversa (desconcentração 
de riqueza). 

Para terminar, provisoriamente, esta lista de “fascina-
dos” pelo MH-1859, eu resumo os meus motivos para 
tal fascinação. Talvez a categoria central aqui seja a pre-
dominância de diversas características de uma extrema 
simplicidade desta teoria, que não exclui articulação 
com uma também, mas não predominante, extrema com-
plexidade.

O MH-1859 é uma teoria científica da história 
universal da sociedade humana, apresentada em 
essencialmente uma SIMPLES1 página. Neste 
texto de 1859 predomina um referencial mecâni-
co (inglês) de “teoria científica” [mais do que um 
referencial filosófico dialético hegeliano (alemão), 
o qual, diga-se de passagem, não está totalmente 
ausente no MH-1859]: é o referencial da “precisão 
das ciências naturais” centrada no determinis-
mo férreo das leis universais – completude 
espaço-temporal – newtonianas do movimento 
cósmico da matéria que Marx transporta para uma 
“ciência da história universal” centrada na “ciência 
econômica”. Marx dirá em “O Capital” que deseja 
ser o “Newton da economia”. Esse circuito se fecha 
sabendo-se que, especificamente, a economia capi-
talista dos pais fundadores ingleses do séc. XVIII 
está fortemente lastreada na mecânica newtoniana. 

JO
SÉ

 G
LA

U
C

O
 R

IB
EI

R
O

 T
O

ST
ES



ALFARRÁBIOS

70 — ALFARRÁBIOS — 4 ANOS DE RESISTÊNCIA

Marxismo (dos pais fundadores Marx e Engels) e 
capitalismo são polos que têm em comum a defe-
sa histórica/científica da centralidade radical e 
laica da ciência econômica no sistema capitalista. 
No MH-1859, Marx estende esta mesma centralida-
de para toda a história, pré e pós capitalista (so-
cialista/comunista). Aquela centralidade comum a 
àqueles dois polos antagônicos (capitalismo e mar-
xismo) provem da conjectura maior (Hobsbawm, 
1994) de que tais dois polos, a partir do séc. XIX, 
são ramos que provêm do mesmo tronco civilizató-
rio: o Iluminismo do séc. XVIII. Já fizemos men-
ção, bem acima, da extremamente SIMPLES2 e 
universal hipótese, na teoria MH-1859, de apenas 
dois polos estruturais interconectados: a infraes-
trutura material econômica e a superestrutura 
imaterial político-ideológica: o primeiro e relativa-
mente SIMPLES3 polo – com suas leis científicas 
necessárias, não sujeitas ao acaso – determinaria, 
em última instância, o bem mais COMPLEXO – e 
contingente, aberto ao acaso – segundo polo (ar-
ticulando todas as outras “disciplinas”, não econô-
micas) . O MH-1859 se move, assim, dentro de uma 
SIMPLÍCISSIMA4 articulação binomial entre 
acaso e necessidade. A infraestrutura [polo da 
necessidade/simplicidade5], por sua vez, tem den-
tro de si, o motor econômico/determinista da 
história universal (uma metáfora newtoniana): as 
forças produtivas que movem o progresso cien-
tífico-tecnológico (trabalho produzido na relação 
Homem-Natureza [H-N]). Já a partir do polo su-
perestrutural [polo aberto ao acaso/complexidade] 
– no seu aspecto político – emerge, segundo “O Ma-
nifesto Comunista” (1848), o motor político, da 
luta de classes, da história universal (motor este 
contingente, pois a luta política se encerrará com 
a derrubada do modo de produção capitalista). Na 
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agonia final de cada sucessivo modo de produção 
(quando se atinge a saturação das possibilidades 
progressistas de cada modo quanto as forças produ-
tivas) estão dadas as condições objetivas para o es-
tágio revolucionário da luta de classes. No modo 
de produção capitalista, tal motor adquire um 
padrão adicional de extrema SIMPLICIDADE6 
binomial: apenas duas grandes classes se confron-
tam universalmente: “burguesia” e “proletariado”, 
capital x trabalho. Vamos restringir aqui a motiva-
ção fascinante do MH-1859 aos limites do estrito 
determinismo histórico, responsável por uma 
abordagem a mais simples7 possível de uma teo-
ria da história universal da sociedade humana. A 
partir daí pode-se começar a “experimentar” uma 
crescente complexidade. Um primeiríssimo passo 
nessa direção vai ser apresentado adiante com um 
pequeno escape daquele determinismo rígido: a in-
trodução da dialética para abrir uma vereda para 
a liberdade política humana. 

Vamos agora apontar, como objetivo maior do presente 
trabalho, dois eixos relevantes – ligados entre si, segundo 
nos parece – da teoria MH-1859. 

O primeiro eixo envolve a polêmica questão do “determi-
nismo histórico” daquela teoria (talvez o grande divisor 
de águas da discussão em torno do pensamento marxis-
ta sobre a história, desde Marx até hoje: J. Guimarães, 
“Marxismo e Democracia”). Aqui parece ausente qualquer 
apelo a uma filosofia ou ciência dialética. Em torno deste 
eixo se desdobram dois sub eixos: o “determinismo eco-
nômico” e o “determinismo político”. Dentro do primei-
ro daqueles dois sub eixos, vai-se abrir espaço para análi-
se da “teoria da saturação” dos diferentes “modos de 
produção” ao longo da história. Ainda nesse eixo, abrimos 
um lugar a parte para um tema ligado ao eixo do “deter-
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minismo histórico” do MH-1859 quando a dialética está 
totalmente ausente daquela teoria histórica: é a questão 
do “espectro da causa primeira – da ideologia aristo-
télico-cristã – rondando o MH-1859”. Em outros termos, 
trata-se de um “espectro” que ameaçaria o necessário ca-
ráter 100% laico de uma teoria científica e não apenas 
(ameaçaria) a liberdade humana

O segundo eixo, aparentemente oposto e, mais ainda, apa-
rentemente inconciliável com o primeiro, envolve o tema 
da “liberdade humana”. Aqui, e somente – cremos – 
aqui, abre-se uma “janela” mínima no MH-1859 para a 
filosofia dialética [Hegel] do início do séc. XIX, supos-
tamente [quase que] totalmente transladada para o cam-
po de ciência moderna por Engels. Argumentaremos que 
aqui parece quebrado o apelo ao sub eixo do “determinis-
mo político” no MH-1859. 

Vamos ao primeiro eixo, mais especificamente, ao sub eixo 
do “determinismo econômico”. Saindo momentanea-
mente do MH-1859, podemos encontrar um bom começo 
para este primeiro sub eixo numa saudável discordância 
entre dois autores marxistas brasileiros: BENOIT e GRES-
PAN. Benoit (Crítica Marxista, 2000) – ao criticar refe-
rência de Grespan (O negativo do Capital) em que este úl-
timo autor defenderia um indeterminismo generalizado 
para o Marx de “O CAPITAL” – cita alguns textos marxia-
nos (do próprio O CAPITAL) que apontariam para o que se 
poderia denominar de um determinismo de ferro no 
autor alemão. Eis alguns destes textos de Marx citados por 
Benoit: 

*Marx disse que descrevia leis e tendências na pro-
dução capitalista “que se impõem como necessi-
dade férrea”. O CAPITAL, prefácio, 1ª edição (cit. 
Benoit, Crítica Marxista, 2000).
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*Marx afirma que “a produção capitalista produz 
com a necessidade de um processo natural sua 
própria negação”, O CAPITAL, CAP. XXIV (cit. Be-
noit, Crítica Marxista, 2000).

*“O progresso da indústria cujo portador involun-
tário é a burguesia, coloca no lugar do isolamento 
dos trabalhadores, pela concorrência, sua união 
revolucionária, pela associação (...) Ela [a burgue-
sia] produz pois, antes de mais nada, seus próprios 
coveiros. Sua queda e a vitória do proletariado são 
igualmente inevitáveis”. O CAPITAL, CAP. XXIV 
(cit. Benoit, Crítica Marxista, 2000).

Vamos tentar inicialmente esgotar os argumentos que de-
fendem este suposto determinismo (sub eixo econômico) 
de ferro voltando ao MH de MARX-1859.

Ora, o texto central contido em uma página do MH 
(MARX-1859) parece, ao menos, apontar totalmente na 
direção desse “determinismo (histórico) de ferro”. Den-
tro desta teoria da história parece tratar-se definitiva e ex-
clusivamente do sub eixo do determinismo econômico. 
Sim, pois aí estaria envolvido o “fundamento material” 
de todo o edifício teórico marxiano do MH: o primado 
radical da infraestrutura material econômica na 
sua característica fulcral de determinação plena, em 
“última instância”, de todo o restante (“superestrutura” 
imaterial não econômica) do edifício.  Teríamos aí, no di-
zer de A. Gouldner (The two marxisms, 1980), um Marx 
newtoniano ou “Marx como Newton” (o Marx de “O 
CAPITAL” afirma que quer ser “o Newton da economia” 
– cit. Capra, 1982), Marx analítico, por contraste com o 
“outro Marx”, “Marx como Hegel”, Marx sistêmico.

A infraestrutura material econômica pode ser analisada 
em termos de dois componentes articulados, às vezes de 
modo conflitante: forças de produção e relações de 
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produção (exemplo atual destas relações: relações ca-
pitalistas de produção). As forças de produção ou forças 
produtivas é que funcionam, nas suas tensas relações com 
as “relações de produção”, como o verdadeiro “motor in-
fraestrutural do progresso” – linear, cumulativo – cientí-
fico-tecnológico da totalidade da história. Como fun-
ciona o sub eixo do determinismo econômico em relação 
a este “motor”? Este determinismo, aqui, estaria mais as-
sociado a relação Homem-Natureza [H-N], ao trabalho 
de transformação material da Natureza pelo Homem que 
autotransforma o Homem. Este processo “metabólico” en-
tre H-N parece realmente ser totalmente governado – no 
MH-1859 – por leis com a mesma precisão das leis me-
cânicas, deterministas, naturais pré-trabalho humano, daí 
totalmente independentes da vontade humana. 

Ainda nesse primeiro sub eixo, este “determinismo econô-
mico” parece suficiente para certos autores concluírem: a 
teoria histórica científica MH-1859 teria que abrir mão 
de qualquer referência – já condenada muitas vezes de an-
temão, explícita ou implicitamente, como “anticientífica” 
– à dialética. Vamos a alguns textos nessa direção:

*O materialismo histórico, originalmente propos-
to por Marx e Engels, sem qualquer insensa-
tez dialética, é a ontologia social e a filosofia da 
história, segundo a qual os primordiais motores da 
sociedade são a necessidade biológica e o interesse 
econômico mais que as ideias (M. Bunge, “Matéria 
e Mente”, 2010).  

O texto seguinte é a primeira parte do Abstract do artigo 
de F. Tarrit, “O materialismo histórico de Cohen”, 2006, 
comentando o famoso livro de G. Cohen, “A teoria da his-
tória de K. Marx: uma defesa”. 

*Sua originalidade [daquele livro de Cohen] é utili-
zar o texto conhecido como “Prefácio” de 1859 e dar 
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a ele uma interpretação não-dialética e causal. A 
história é vista como uma relação entre forças pro-
dutivas e relações de produção, em que as primei-
ras, redutíveis à ciência, tendem a se desenvol-
ver incessantemente durante toda a história.

Ainda no sub eixo do determinismo econômico, destaca-
-se mais um ponto na “página única” da teoria MH-1859: 
a teoria da saturação de cada sucessivo modo de 
produção: isto quer dizer  que um modo de produção – 
independente da vontade humana – nunca acabaria 
antes de esgotadas todas as suas possibilidades produ-
tivas (“departamento” da infraestrutura econômica). So-
mente atingido este estágio final de “amadurecimento” ou 
“apodrecimento” objetivo de um dado modo de produção 
[vejam-se os textos de Marx e Engels, 1850, e de Marx, 
1858, acima citados para se ter critérios de se avaliar ob-
jetivamente o estágio já alcançado de amadurecimento do 
modo de produção, no caso, do capitalismo] é que emer-
giriam condições efetivas para a luta de classes alcan-
çar seu “ponto de ebulição” político e derrubar segura e 
definitivamente aquele dado modo de produção [que, 
no capitalismo chegou a um nível ou escala mundial de 
disseminação] e daí todo o edifício superestrutural políti-
co-ideológico que a infraestrutura econômica sustentava. 
Nas palavras do economista liberal norte-americano, J. K. 
Galbraith: “revolução é dar um ponta pé numa porta po-
dre”. 

Vamos ao último ponto que queremos destacar na teoria 
da história universal do Mh-1850, dentro do eixo do deter-
minismo histórico. 

Podemos parafrasear o Marx da “Ideologia Alemã” afir-
mando que:

“A ideologia cristã é como um éter que banha a civilização 
ocidental”. 
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Na realidade, um éter “aristotélico-cristão”. Uma das 
maiores “contribuições” filosóficas aristotélicas, apropria-
da pela fé cristã, foi a doutrina da causa primeira apli-
cada ao Deus cristão (ou simplesmente “Deus”, com letra 
maiúscula, por motivos práticos de diferenciação). Deus é 
a causa de tudo no universo, leia-se, a causa primeira 
de todo e qualquer ser criado por ele próprio no universo. 
Por que “primeira”? Porque ele não é causado por mais 
nada ou ninguém, ele é causa sui (causa de si mesmo). 

Um exemplo de “resíduo religioso” na ciência (que é o que 
nos interessa para fechar aqui quando estamos tratando, 
em ciências humanas, com a teoria científica MH-1859) 
é o da presença –  apontada por autores marxistas e não 
marxistas – de elementos de causa primeira aristotéli-
co-cristã no MH-1859 e/ou em outras obras de Marx e/ou 
em outros grandes autores marxistas.

Em primeiro lugar, Gramsci (cit. em J. Guimarães, “De-
mocracia e Marxismo”, 1999) criticando o texto “Ensaio 
Popular” (Tratado de Materialismo Histórico) do filósofo 
soviético Bukharin, isto é, criticando a perspectiva cientí-
fico-filosófica da III Internacional soviética em duas cita-
ções distintas, afirma que  :

Um dos traços mais visíveis da velha metafísica no 
Ensaio Popular é a busca de reduzir tudo a uma 
causa, a causa última, a causa final. Pode-se re-
construir a história do problema da causa única e 
última e demonstrar que essa é uma das manifesta-
ções da ‘procura de Deus’.

Parece, por uma estranha inversão de perspectivas, 
que as ciências naturais fornecem a capacidade de 
prever a evolução dos processos naturais, apenas 
se, e na medida em que habilita abstratamente a 
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“prever” o futuro da sociedade. Daí a busca das cau-
sas essenciais, da “causa primeira”, da “causa das 
causas”.

[NOTA do autor do presente artigo – (1) Gramsci parece 
confundir “causa primeira” com “causa final” (teleologia), 
que são, até onde alcanço, distintas em Aristóteles. O que 
importa aqui é que, me parece, Gramsci nas duas citações 
acima está-se referindo a mesma “causa primeira”, que 
é o conceito que estamos focando aqui. (2) Outrossim, é 
como se Gramsci tivesse “poupado” o Marx “newtoniano” 
do MH-1859 e de outras suas obras mais “newtonianas”, 
dessa mesma crítica feita a Bukharin. Aqui só estudando 
melhor Gramsci].

Em segundo lugar, Barros Filho e Dainezi, “Devaneios 
sobre a atualidade do Capital”, afirma que:

Dentro da perspectiva materialista da história, toda 
sociedade pode ser observada a partir de dois fenô-
menos: a infraestrutura e a superestrutura. Toda 
sociedade tem fenômenos infraestruturais e supe-
restruturais. Dentro da perspectiva do MH, todos 
os elementos superestruturais encontram suas cau-
sas primeiras nos elementos infraestruturais, o 
que não exclui determinação em sentido contrário.

Finalmente, M. Bunge, “Matéria e Mente’, 2010, afirma 
que:

Em sua versão marxista, a divisão infraestrutura-
-superestrutura [central no MH] vem acompanha-
da de um postulado adicional, segundo o qual a 
primeira move a segunda e, ademais, atua como 
um motor imóvel [isto é, que não é movido, reci-
procamente, pela segunda; está aí claro, em Bunge, 
o desenho da “causa primeira”]
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Em síntese: não parece haver aí espaço – em termos eco-
nômicos, ao menos – para sinal algum de “liberdade 
humana”. Aliás, como parece indicar – numa primeira e 
aligeirada vista ao longo da história da filosofia ocidental 
– o velho e célebre “dilema”: liberdade ou determinismo, 
onde seríamos supostamente “obrigados” a escolher entre 
um desses dois polos opostos do dilema. Ironicamente, 
começamos agora a argumentar que é justamente pela in-
trodução de uma pequena dose – no MH-1859 – da aci-
ma mencionada “insensatez dialética”, que vai emergir 
uma espécie de liberdade humana (caracterizável por um 
indeterminismo nas relações políticas de classe) articu-
lável com um rigoroso determinismo infraestrutural eco-
nômico guiando as forças produtivas. Só no parágrafo 
final argumentaremos acerca do entrelaçamento, em cur-
so desde meados do séc. XX, entre filosofia dialética e o 
novo pensamento científico sistêmico ou da complexida-
de. Vamos então ao segundo e último grande eixo do MH: 
a liberdade humana.

Por que “brecha” vai emergir uma relação liberdade-
-dialética no MH-1859? Pela “brecha de uma relação 
liberdade-política. Se quisermos “fechar” a porta à li-
berdade no MH-1859 teremos que associar, a tal teoria, 
não só um determinismo econômico, mas também um 
determinismo político. Já discutimos acima esses dois 
determinismos a partir de completa ausência de relações 
dialéticas. Continuamos a manter essa “ausência” quan-
to ao determinismo econômico, tal como ele se apresen-
ta no MH-1859. Vamos agora “abrir” a porta que nos leva 
além do determinismo político no MH-1859. 

Mas é aqui que se abre uma “fresta” – dialética –  para 
uma liberdade ou “vontade humana”. Numa relação de 
retroação ou causalidade recíproca base-superes-
trutura. Aqui o “determinismo político” deixará de ser 
“determinista” ou “necessário” (algo que não tem como ser 
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de outra maneira). Passa a existir algo aleatório ou “con-
tingente” ou “acidental” nessa retroação. Aqui aparecem 
pelo menos bifurcações (um “indeterminismo”) onde 
uma vontade humana vai, supostamente (lembre-se: esta-
mos tratando com teorias), decidir por qual ramo seguir. 
Aqui é o “departamento” de conflitos... políticos. Onde 
emerge o conceito marxiano de luta de classes.

Aí temos: (1) Ação determinante/determinista da 
base econômica sobre a superestrutura (a única e monóto-
na ação possível numa relação causal puramente mecânica, 
unidirecional, de “mão única”, numa palavra, determinis-
ta [no sentido “forte” de unidirecionalidade causal], entre 
base e supestrutura); (2) retroação não determinista 
ou não mais unidirecional, da superestrutura política so-
bre a base econômica. Na retroação (2) o que era efeito 
(na relação (1)) se transforma agora em causa e vice-versa. 
Aqui entramos no domínio de uma relação dialética. 

Nesse ponto vale recorrermos a duas metáforas, provindas 
das ciências naturais, para entendimento inicial dessa re-
lação dialética entre os “opostos” infraestrutura econô-
mica e superestrutura político-ideológica, particularmen-
te no que concerne à retroação da super sobre a infra.  

A primeira metáfora emerge do próprio Marx: pode-se 
acelerar ou retardar o parto, mas não o evita. A segunda 
metáfora emerge da físico-química de reações químicas: a 
combustão ou queima de compostos orgânicos (exemplo: 
açúcar) pelo oxigênio, cujo estágio final seria a total con-
versão daqueles dois reagentes nos dois produtos simples: 
dióxido de carbono e água. Fora de um organismo vivo, o 
açúcar reage somente de modo relativamente muito len-
to com o oxigênio. No entanto quando ingerimos o mes-
mo sistema molecular açúcar, na mesma quantidade, este 
reage rapidamente com o mesmo oxigênio, na mesma 
quantidade, a reação terá os mesmos produtos finais, nas 
mesmas quantidades, liberando a mesma quantidade de 
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energia. Por que a diferença de velocidade de reação? 
Por que no nosso organismo existem moléculas denomi-
nadas de “catalisadores. Nenhuma dessas metáforas físi-
co-químicas, obviamente, é precisa quando a aplicamos 
“fora” de seus estritos limites ou condições materiais pré-
-humanas. 

Como esta metáfora química pode ser utilizada no enten-
dimento da relação “infra”/”super” do MH? O processo 
infraestrutural econômico produtivo é exatamente o mes-
mo, ocorrendo “com a precisão das ciências naturais” 
(“independente da vontade humana”), embora com (duas) 
velocidades diferentes (diferença essa que dependeria 
da vontade humana). Mas se afinal o processo econômi-
co é o mesmo, que diferença faz que ele chegue – deter-
minística ou inexoravelmente – a seu mesmo termo 
final mais rápida ou mais lentamente? Pode fazer diferen-
ça política. Particularmente no casamento ou articulação 
“luta (política) de classes”/revolução (mudança radical 
nas relações econômicas de produção). Uma revolução 
“cedo demais” (isso depende do estágio alcançado de pro-
gresso das forças produtivas) pode acontecer positivamen-
te, mas não vai alcançar uma estabilidade de longo prazo, 
isto é, acabará sendo desmontada pelo modo de produção 
(por exemplo, capitalista) que deveria estar sendo derru-
bado (ver, nesse ponto, texto de Marx e Engels de 1850 
complementado por carta de Marx à Engels de 1858 para 
análise de condições objetivas, econômicas, adequadas 
para revoluções, políticas, locais). E a um enorme custo ou 
desperdício inútil de vidas humanas (“Os fins não justifi-
cam os meios, não justificam quaisquer meios”). 

Por fim, deixamos aberta a estrada para um refinamen-
to dialético do MH-1859. Na nossa análise do MH-1859 
encontramos um traço da filosofia (amplificável por En-
gels para uma ciência) dialética do séc. XIX: trata-se da 
“causalidade recíproca” entre infraestrutura e supe-
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restrutura, como vimos acima. Se fôssemos continuar pe-
netrando no MANUAL MD-1878 de Engels, associaría-
mos “causalidade recíproca” com o que Engels denomina 
de uma das “três leis” (supostamente universais para 
Engels) da dialética: O PRINCÍPIO DA INTERPENETRA-
ÇÃO DE OPOSTOS (PIO). E finalmente, traríamos para a 
luz do dia uma conexão da qual parece que nossa filosofia 
ocidental só se deu conta mais para a segunda metade do 
séc. XX: a conexão entre filosofia dialética materialista 
com o novo pensamento científico sistêmico ou da com-
plexidade. G. V. Dias, E. Neffa e eu temos um artigo de 
2018 nesse campo. Engels se antecipou aí em 1878. 
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O sonho é caminho,

Entre pedras e espinhos,

Se traça o destino,

De quem ousa realizar...

Nessa vida em desalinho,

Sou apenas um menino,

Que não para de sonhar...

Há quem diga ser ilusão,

É cantora , compositora, locutora 
e poetiza.
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Fruto da minha imaginação,

Tentam até me acordar.

Prefiro o meu coma induzido,

De possibilidades e caminhos,

Que ouso um dia conquistar.

No meio do povo ouvi a solidão.

Seguia sozinha do tamanho de um grão.

Quando sussurra em minha mente vazia.

Que eu tão pequena algo valia.

Coloco meu pé a frente do outro.

O primeiro passo a pedir Socorro.

De rostos bonitos e corações sujos.

Eu ali no meu sofrimento profundo.

E Quando não mais acreditava,

A realidade me mostrava.

No mundo tão doente de versos roubados e falta de senti-
mento,

Lindo ainda era o que eu carregava por dentro.
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De tanto lutar para não ser pisada.

A cada lágrima q descia algo me falava,

De repente em frente ao espelho me olhei,

Não sou igual a todos como eu pensei.

E bem perto do meu ouvido,

Falava uma voz baixinho,

A felicidade está aqui dentro,

Aqueles a quem demonstram por fora, por dentro está 
morrendo.

Levantei minha cabeça e minhas lagrimas sequei,

A cada um q passava a meu lado observei.

Triste é ser assim,

prefiro minhas lagrimas do que ter sentimento ruim.

Rostos bonitos, corações feios.

Entre eles eu, pequena ali no meio.

Quando pensei q nada tinha solução,

De repente me estende as mãos,

Alguém que me socorria,

Era a felicidade e a paz que entre os outros não tinha.

Um arrependido pediu perdão,

Mais a maldade não é a solução!
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Sem hesitar minha mão estiquei.

Em terra de egoístas e malfeitores, quem tem amor é REI!

Tudo é precioso, quando se abre os olhos,

Todas as oportunidades viradas a única pessoa capaz de 
traçar seu próprio destino,

Escrever seu livro...

Como que a cada página, uma lição aprendida, 

Marcadas a importantes trechos que não se repetirão!

Aprendemos errando,

não significa que não iremos errar,

Afinal, não somos perfeitos,

Mas com certeza,

Saberemos o quanto a vida é preciosa!
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“La unidad en lo múltiple”
Tinta china sobre papel, 50 x 70 cm., 2020.
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“Minotauro, para quien el único horizonte posible es un laberinto” 
Tinta china sobre papel, 50 x 70 cm., 2020.
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“Otro paisaje es posible”
Tinta china sobre papel, 50 x 70 cm., 2020.
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“Pablo, un artesano del Siglo I”
Tinta china sobre papel, 50 x 70 cm., 2020.
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NOTÓRIO SER

Eu não sou só esse rosto que aparece nos anuários
Tenho corpo, tenho forma, tenho fome

Tampouco essa estátua à mostra nos santuários
Tão estática, tão perfeita e quixotesca

Não sou a que se vê nas passarelas e vestiários
Tenho punho, tenho sina, tenho nome

Nem mesmo a insípida esposa feliz dos aniversários
Tão eficiente quanto lívida e grotesca

O que sou não sei
Só sei o que não sou nem nunca serei

Não leia meus prontuários, nem consulte inventários
Esqueça os escritórios, não me guarde em laboratórios

PROCURE-ME NOS SANATÓRIOS
SAIBA DE MIM PELOS FALATÓRIOS
PERGUNTE POR MIM PARA OS SOLITÁRIOS
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deus perdoe os Bêbados
que Eles não sabem o que fazem
depois que bebem

deus castigue os Sóbrios
que Eles sabem o que farão
depois que beberem
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       Minha poesia não é só rima

é falha
é velha
é filha
é folha
é fula

ovula
dança ula
e pula

a janela 
e ela 

foge 
hoje 
e fode

a trova – o soneto – a ode
a cova – poemeto – o bode

minha poesia não é só rima:
da minha in-sanidade se aproxima.
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                   Para pegar impulso
ajeite o lápis
gire o pulso
ouse o sonho
pendure incredulidades
reaja 

O Sol aquece minha rebeldia
amorna minha incredulidade
esquenta minha percepção
deixa cálidas minhas perplexidades
cozinha meus medos
põe minha covardia em banho-maria
evapora minha comodidade
faz ebulição da minha indignação

– ignora minhas complexidades –

o Sol incendeia meu coração.
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A Formiga na ponte dos Mundos Redon-
dos de Lilibeth

tão pequena e o mundo tão
redondo
fosse plano
não haveria sentido em dizer:
o mundo dá voltas

ai, Lilibeth, Lilibeth
se liberte, se liberte

tão fútil e o mundo tão...
medonho
fosse sonho
não haveria formicidas
o mundo dá re-voltas
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No dia em que me esquartejaram

e deram meu sangue de beber aos cães

eu não chorei

só tive tempo de contar as estrelas do céu 

Foi o tempo necessário 

para perceber

que faltava uma

E é justamente essa

que você sufoca aí no peito

porque acha 

que é sempre 

tarde 

demais

LI
LI

 B
A

LO
N

EC
K

ER



ALFARRÁBIOS

ALFARRÁBIOS — 4 ANOS DE RESISTÊNCIA — 99

antes que a planta de meus pés 
firmassem nesse chão 
aprendi primeiro 
a arrastar-me pela terra 
olho pra imensidão 
mas não me perco 
sei que amanhã 
serei novamente pó
e essa consciência 
de que sou tudo 
e ao mesmo tempo nada 
me faz mergulhar nos olhos 
daqueles que passam por mim 
e ali me encontrar 
reconheço-me na dor do outro 
em suas fraquezas 
nas ambivalências de sua história 
ele e eu também fomos céu 
e também somos pó
sangue
veias
lágrimas 
uma alma 
e muitas histórias 
nem mais
nem menos
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Aprendi a dedilhar o silêncio 

E a ler as entrelinhas da dor

Foi assim que me fiz serena

Apesar de em volta tudo ser pranto
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Lula Espirito Santo é músico e fo-
tógrafo diletante. Carioca de Ma-
rechal Hermes, vive em Niterói 
desde 1974. Fundador do grupo 
de música afro-brasileira Vissun-
go, também criou os grupo Eles 
Que Digam e Barraco Total am-
bos de Niterói.
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Havana músicos de rua (2)xx
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Nasceu em Indaiatuba, São Pau-
lo, em 1979. Formou-se em Le-
tras pela Unesp e é mestra em 
Filosofia pela Unifesp. Participou 
de várias antologias e tem textos 
nas principais revistas literárias 
brasileiras. Foi uma das ideali-
zadoras do Coletivo Púcaro, do 
canal Pílulas Contemporâneas e 
do projeto Pinot Noir Literatu-
ra. Publicou os livros de contos 
Anéis de Saturno (ed. indepen-
dente, 2009), As mãos mirradas 
de Deus (Multifoco, 2011) e O 
exílio do eu ou a revolução das 

coisas mortas (Appaloosa, 2018). Entre os romances figuram 
Mosaico de rancores (Terracota, 2013) lançado no Brasil e na 
Alemanha (Clandestino Publikationen, 2016), A Puta (Terraco-
ta, 2014), O enterro do lobo branco (Patuá, 2017), finalista como 
melhor romance de 2017 pelo Prêmio São Paulo de Literatura 
2018 e A casa das aranhas (Reformatório, 2019), semifinalista 
do prêmio Oceanos e finalista do prêmio Guarulhos.
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O voo silencioso das corujas

Para E.T.

Assim começava minha autobiografia: Eu gosto das aves 
de rapina. Eu herdei da minha mãe esse gosto um tanto 
funesto. Mas, só há pouco tempo descobri que corujas são 
aves de rapina. Às vezes, na infância, durante a catástro-
fe, e naquele tempo quase tudo era catástrofe, frequen-
temente me pegava observando o voo das corujas. Não 
me lembro das coisas que passavam naquele corpo de 
criança, sem músculos e com tetas invisíveis, porque não 
sabia nomear e sentimento sem nome perde o rumo, os 
adultos se referiam àquelas horas como a época das tra-
gédias. Não sabia o que aquilo significava até o meu corpo 
espichar e eu soar tão trágica quanto todos os adultos da 
minha infância. De repente me dei conta que os relógios 
não contavam horas, contavam desastres.

Mãe quando voltou de uma de suas internações recor-
rentes sentou ao meu lado e disse: eu também gosto do 
voo silencioso das corujas. Nesse dia tive minha primeira 
epifania (o nome descobri muito depois), percebi que não 
eram as corujas que me fascinavam, mas o silêncio das 
suas asas. Mais tarde percebi que não eram os homens 
que me despertavam paixões, era a escassez de suas bocas 
e uma certa convicção que saia delas. Mais tarde ainda 
percebi que o amor também chegava silencioso antes de 
abocanhar suas presas... Embora, de fato, talvez nunca 
tenha encontrado o amor. Contudo, um dia quase trom-
bei com ele...

- Quando te vi chegar fui assaltada por um espanto.
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- Eu gosto da palavra espanto, pode ser tanta coisa e não 
sendo nada ainda nos faz boquiabertos.

- Sim, essa palavra parece nome de animal selvagem.

- Quer uma carona? Talvez possamos fazer desaparecer o 
espanto, conversaríamos e nada mais nos espantaria.

- Vai em qual sentido?

- Para o norte e você?

- Para o sul.

- Sendo assim, já que iremos em direções opostas, pode-
mos ir juntos.

- Não nos perderemos ou desviaremos do nosso cami-
nho?

- Acredito que não.

- Tem certeza?

- Como poderia?

- Você fala com um tanto de firmeza.

- Na vida precisamos certa entonação, fingir alguma con-
vicção, mesmo que nunca tenhamos esbarrado com ela.

- Não te parece muita arrogância seguirmos juntos se 
procuramos lados opostos?

- Nascer já não é uma arrogância?

- Quem sabe? Há um fantasma encarnado no ventre de 
cada mulher, por vezes, nos assombra.
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- Se desenvolver dentro da segurança do ventre da mãe 
não te parece pura arrogância?

- Talvez um espanto...

- Os pássaros não te soam bem menos pretensiosos? Afi-
nal, eles se desenvolvem na fragilidade do ovo...

- Também não há alguma arrogância no prenúncio do 
voo?

- Estamos numa bifurcação, acho que agora não é mais 
possível seguirmos juntos...

- Tem certeza? Não há nada a fazer?

- O que acha de dobrarmos o mapa?

- Dobremos o mapa.
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Artista visual y postal, poeta 
visual, investigadora, gestora 
cultural y curadora autónoma. 
Nacida en Santiago/Chile, ra-
dicada en Rosario/Argentina 
desde 1969. 
Licenciada en Bellas Artes, 
egresada y ex-docente de la Es-
cuela de Bellas Artes, Facultad 
de Humanidades y Artes, Uni-
versidad Nacional de Rosario. 
Ha obtenido 40 premios y dis-
tinciones en Argentina, cabe 

destacar: Beca Fundación Antorchas de Buenos Aires (1997/9), 
1er. Premio Fondo Nacional de las Artes (FNA 1994/2004), 
Beca Laboratorio de Arte Impreso Ciddai y FNA (2018). 
Ha expuesto, desde 1990 hasta hoy, en 10 muestras individuales 
y más de 400 exposiciones colectivas nacionales e internaciona-
les de arte postal, poesía visual, sellos y libros de artista: en Ar-
gentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay, Venezuela, Canadá, 
España, Francia, Italia, Alemania, Suiza, Noruega, Serbia, entre 
otros países. Su obra es patrimonio de museos e instituciones 
públicas y privadas de Argentina y varias naciones del mundo. 
Ha publicado en ediciones de poesía visual, arte y cultura, en 
papel y digital, entre las principales: El Caliqueño I (España, 
2020), «10” Cuaderno Artístico N° 13 (España, 2020), Alfarrá-
bios América Latina y Caribe I (Brasil, 2020), Alfarrábios VIII y 
XV (Brasil, 2017 y 2020), UNI/vers Nuevo 2 (Alemania, 2019), 
Nyugat Plusz N° 19 (Hungría, 2017), El Aleph (España, 2017), 
Hotel DaDA N° 11 (Argentina, 2017), Carpeta 11 Dibujantes 
Santafesinos Contemporáneos (Argentina, 1993). 
Ha curado la obra de más de 60 artistas-poetas visuales lati-
noamericanos. Coordinadora de “UNI/vers Nuevo 2”, Melting 
Wor(l)ds Latinoamericana, 41 artistas, 60 carpetas, Berlín/Ale-
mania, 2019. Curadora de “Alfarrábios América Latina y Cari-
be”, N° 1 y 2, 30 artistas, edición en portugués y español, 100 y 
80 págs., RJ/Brasil, 2020. 

rosangelux3@gmail.com
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Serie Argentina Confi(n)ada: Tríptico “Octubres”.
Técnica digital, octubre de 2020.
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Serie Argentina Confi(n)ada: Tríptico “Octubres”.
Técnica digital, octubre de 2020.
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Serie Argentina Confi(n)ada: Tríptico “Octubres”.
Técnica digital, octubre de 2020.
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Serie Día Internacional de los DD.HH.
Técnica digital, diciembre de 2020.
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Nació en Barranquilla, Colombia, 1971. 

Hizo estudios de Filología y Lenguas Modernas, y  Filosofía. Ha 
colaborado en revistas impresas y digitales: Argentina (La Hoja 
M, La Tzara, Tse-Tse), Brasil (Zunai), EE.UU. (Word for Word), 
Cuba (Desliz), Portugal (Big Ode), España (Veneno), Hungría 
(Nyugat Plusz). Y, también, ha participado en varias exposi-
ciones internacionales de poesía visual: Chile (La Universidad 
Desconocida, 2009), Francia (Bienal de Poesía Visual en Ile sur 
Tet, 2015 y 2017) y Colombia (I Salón Nacional de Poesía Vi-
sual, 2014). Fue incluido en la antología digital Gramma Visual 
(España, 2006). Publicó su único libro de poesía visual Magma 
(España, 2016).
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Nace y desarrolla su actividad 
artística y docente en la Ciudad 
de La Plata, Buenos Aires, Ar-
gentina. Profesora y Licenciada 
en Artes Plásticas por la Facultad 
de Bellas Artes de la Universidad 
Nacional de La Plata. Docente en 
la Facultad de Bellas Artes y en 
la de Arquitectura y Urbanismo 
de la Universidad Nacional de La 
Plata, también, de la Universidad 

de La Calabria, Cosenza-Italia.

Realiza numerosas muestras personales y colectivas. Participa 
en obras de arte público y privado. Organiza eventos culturales 
y convocatorias internacionales de arte postal. Produce varios 
ejemplares de libros de artistas, ediciones de autores, publi-
caciones de catálogos de artistas, convocatorias y muestras de 
mail art, performances, diseño de objetos de arte y de autor, ví-
deo arte y fotografía, escultura, instalaciones, mosaico y pintura 
mural, grabado y técnicas gráficas experimentales.

Su obra es patrimonio de museos y colecciones privadas y pú-
blicas.

Actualmente vive y trabaja en su estudio y espacio de arte Il 
Graffiacielo en San Giovanni Valdarno, Arezzo, Italia.

Email: mayalopezmuro@libero.it
Página Facebook
-MAYA LOPEZ MURO
-MAYA LOPEZ MURO IL GRAFFIACIELO studio d’arte
https://www.facebook.com/
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Serie del Poder: Cortando cuerdas.
Técnica digital. 2019/2020.
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Serie del Poder: Cortando cuerdas.
Técnica digital. 2019/2020.
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Serie del Poder: Cortando cuerdas.
Técnica digital. 2019/2020. 
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Serie del Poder: Cortando cuerdas.
Técnica digital. 2019/2020. 
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Serie Frágil: la silla. 
Técnica digital. 2020. 
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Serie Frágil: la nube. 
Técnica digital. 2019. 
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Serie Frágil: IN-CUBO. 
Técnica digital. 2020. 
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Nace en Lima, Perú, 1984.

Matemático de la Universidad Na-
cional de Ingeniería, tecnólogo, ar-
tista y poeta. Graduado en el pro-
grama de fabricación digital del 
CBA/MIT, con estudios de post-
grado en matemática aplicada en la 
Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Es miembro de Electronic 
Literature Organization (ELO), su 
trabajo de poesía digital fue publi-
cado en la revista illitera.com. Ha 
expuesto en Suecia, USA, Italia y 

Perú. En el año 2014 fue ganador del premio VIDA16 de Funda-
ción Telefónica, categoría incentivo a la producción en España. 
En 2018 brindó un TED talk sobre cómo se relacionan el arte, la 
ciencia y la tecnología. En 2020 participó del Congreso de ELO 
con una mesa sobre poesía peruana y nuevos medios.

michael.hurtado@fablablima.org 

michael.hurtado.github.io/ciberpoesia/ciberpoema1/ 

https://www.facebook.com/michael.hurtado
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“Marea-edit”, 2020.

“Simetría”, 2020.

M
IC

H
A

EL
 H

U
R

TA
D

O



ALFARRÁBIOS

ALFARRÁBIOS — 4 ANOS DE RESISTÊNCIA — 127

“Ozono”, 2020.

“Fecundación”, 2020.
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“exp(π*i)+1=0”, 2020.

“v2_4 o variaciones sobre un poema”, 2020.
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“Traducción_eugengomringer”, 2020.
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“Traducción_eugengomringer2”, 2020.
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“León Ferrari_Rafael Alberti”, 2020.
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“Aymara”, 2020.
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“Traducción_eugengomringer3”, 2020.
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“Traducción_joselinogrunewald”, 2020.
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É escritora e comunicadora, com forma-
ção em publicidade e jornalismo. Autora 
de cinco livros publicados, participante 
de mais de uma dezena de antologias e 
multipremiada, Maya também é rese-
nhista do projeto Bibliofilia Cotidiana e 
trabalha com oficinas, mentorias e leitu-
ra crítica no Escritório Literário.

Carta ao filho

 Ah, Jeremias, meu guri. Ontem fiquei olhando 
aquela tua foto que você tirou da sala quando entrou nessa 
fase meio esquisita. Você estava tão bonitinho com seus 
olhos verdes herdados da vó Euzébia e usando a surrada 
camisetinha do projeto das tartarugas... eu costumava ver 
uma inocência quase angelical naquela imagem, e você me 
dizia que aquele sorriso era sinal de fraqueza.

 Pensei em colocar a foto de volta na sala para deixar 
suas covinhas alegrando o espaço, mas não faria sentido 
já que estou encaixotando as coisas para ir embora daqui. 
Eu sei que você gostava dessa casa, Jeremias, não me leve 
a mal, é que as coisas não andam fáceis pra mim desde 
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aquele dia. Perdi meu emprego tem duas semanas, a vó 
Euzébia enfartou mas os médicos dizem que vai ficar tudo 
bem.

 Tentei falar com teu pai, Jeremias, mas ele não 
atende o telefone. Lembra quando ele foi embora que eu 
te disse que ele tinha se perdido no sofá? Achei divertido 
você tirando as almofadas pra ver se achava ele. No fim 
nem imagino o quanto pode ter sido triste para você acre-
ditar que seu amado pai estava preso em algum canto do 
sofá e ser incapaz de encontra-lo e tira-lo de lá. Bom, ele 
não estava lá, ele apenas nos abandonou e foi cruel da mi-
nha parte não ter sido honesta com você. Há dois dias co-
loquei fogo no sofá, ele era pra mim o símbolo do que seu 
pai fez conosco e do que eu fiz com você.

 Lembra da Solange, Jeremias? Você detestava ela, 
mas no fim das contas ela é a única pessoa do bairro que 
ainda fala comigo. Ela viu eu colocando fogo no sofá da 
janela do quarto dela e sugeriu que eu aproveitasse para 
queimar suas coisas também. Eu sei que ela estava bem in-
tencionada, mas eu fiquei louca da vida. Imagina, queimar 
suas coisas? Devolvi um sorriso amarelo e disse que ainda 
não tinha começado a mexer no seu quarto. Claro que não 
é totalmente verdade, já que eles vieram aqui e reviraram 
tudo, levaram seus eletrônicos e cadernos (até os vazios da 
escola), mas guardei de volta no lugar tudo o que foi possí-
vel, eu não estava e não estou pronta pra isso ainda.

 Naquela noite, mesmo com tudo revirado, eu dormi 
na sua cama. Ah, Jeremias, como doeu meu coração sen-
tir no seu travesseiro o cheirinho suave dos seus cabelos e 
acordar no meio da noite com um susto enorme daquele 
pôster que brilha no escuro horroroso que você colocou 
na frente da cama! Jeremias, aquele pôster é a definição 
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de coisa ruim! Um demônio devorando uma criancinha! 
Onde você estava com a cabeça quando comprou esse tro-
ço?

 Lembro quando você chegou com aquilo em casa. 
Caramba, Jeremias, aquele troço e coturnos dois números 
maior que seu pé. A vó Euzébia disse que era fase, coisa de 
“tribo”. Nunca entendi direito esse negócio de tribo, pra 
mim tribo é coisa de índio, e você era um menino branco 
que nunca aguentou nem cinco minutos no mato. Daí de-
cidi ser uma mãe rígida e jogar fora aquela coisa horrenda, 
e foi a primeira vez que te ouvi gritar e falar palavrão. Você 
até disse que se mataria se não pudesse ter no seu quarto 
um demônio devorando uma criancinha.

 Fiquei sem saber o que fazer. Deixei o pôster, mas 
não preguei o olho naquela noite, e acho que eu tinha ra-
zão, não é, Jeremias? Aquele pôster fez estrago em você, 
meu filho, porque você nunca foi um menino mau.

 Quando isso mudou, Jeremias? Quando foi que 
você deixou de ser meu garotinho e perdeu o interesse no 
seu próprio futuro em nome da dor e do sofrimento dos 
outros? Eu não vi isso acontecer, meu Jeremias sempre 
foi introvertido, mas jamais um monstro! Poxa, meu filho, 
você sequer pensou em mim por um instante que fosse, 
não é mesmo? Eu fiquei e agora o monstro sou eu! Eles não 
podem mais jogar ovos e pedras em você, então eles jogam 
em mim.

 As pessoas estão com ódio de você, Jeremias, mas 
você não está aqui para assumir suas responsabilidades, 
você está há 7 palmos da terra coberto com uma lápide que 
já foi vandalizada várias vezes. Toda vez que vou lá, além 
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do medo de apanhar de alguém, ainda preciso encarar 
mais um escrito “assassino” sobre o seu nome, um nome 
que escolhi com tanto amor.

 Por que, Jeremias? Por que você entrou na escola 
armado, meu filho? Por que você matou aquelas crianças?

 Por quê?

 Com amor, mamãe.
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Natural de Salvador - Bahia. Psicopedago-
ga, mediadora de leitura, poeta e escritora. 
Integrante do grupo Mel Mulheres Entre 
as Linhas, Clube dos Poetas da Bahia. Par-
ticipa do grupo de pesquisa Contadoras 
de Histórias da Bahia. Participou da An-
tologia Internacional e Antologia Poética 
Mulher Poesia volume 02, Editora Cogito. 
Fanzine Alfarrábios edição XV, XVI, XVII 
em 2020 – Armazém de Quinquilha-
rias e Utopias e da Coletânea Reverdecer 
(2020). Lançou o seu Fanzine Individual 
Altos e Baixos em 2020 – Armazém de 
Quinquilharias e Utopias.

O poder 

O poder está nas pegadas dos pés a calçar, caminhar, la-
drilhar.

O poder está.

O poder está nos escritos nunca calados nem velados

e sim lidos, expressivos em atos, ao mesmo que em atitu-
des.

O poder está na força da palavra viva e encarnada.

O poder está.
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O poder está nos costumes, na sabedoria tradições, prin-
cípios e nos

mistérios da vida.

O poder está.

O  poder está na luta do dia a dia, nos passos do dia, no 
clarão

da tarde, raiar, importância do dia.

O poder está.

O poder está no amor, e nos prazeres da vida.

O poder está.

O poder está nas pequenas coisas da vida e nos detalhes, 
nas entre linhas.

O poder está.

O poder está no lúdico, brincar, ousar e abusar da criati-
vidade e da imaginação.

O poder está.

O poder está na criação, no milagre da existência, de ge-
ração em

Geração, nas  circunstâncias e ações.

O poder está.

O poder está na naturalidade, na simplicidade, singulari-
dade.

O poder está.

O poder está nas estações do ano, de janeiro a janeiro.

O poder está.
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O poder está no sim e no não, na afirmação ou negação.

O poder está.

O poder  na relação, comunicação oral ou escrita.

O poder está.

Nas terras por onde passei

Nas terras por onde passei, encontrei histórias de vida, 
lembranças

da infância, recordações. Nas terras por onde passei, piso 
meus pés

molhados, firmes hora cansados, limpos das águas revi-
gorados.

Nas terras por onde passei, andei até ali me encontrar.

Nas terras por onde passei, descanso na caminhada, re-
forço, revejo, me

refaço assim aprendo com as experiências da vida.

Nas terras por onde passei, sinto o chão molhado pelas 
águas da estação, seja inverno, frio, tempo de chuva, ou-
tono ou verão.

Nas terras por onde passei, observo o gotejar das águas 
que vem e passam.

Nas terras por onde passei, contemplei os fenômenos, 
elementos e belezas da natureza, admiro e defendo valo-
res éticos, morais e sociais
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Nas terras por onde passei, analiso que caminhei sentin-
do o cheiro de terra molhada, olhei a folha que cai.

Nas terras por onde passei, peregrinei, plantei o que se-
meei até encontrar belos frutos.

Nas terras por onde passei, encontrei o meu amor que 
precisava hoje em meus braços, me relaciono e fortaleço 
os laços.

Nas terras por onde passei, mergulhei  nesse mar em sen-
timentos, emoções e sensações rico em sabedoria.

Nas terras por onde passei, achei o meu amor em ti, o 
meu prazer em ti amar e assim poder expressar, desejo 
além de carinho, apreço.

Nas terras por onde passei, mergulho nessas águas do-
ces ou salgadas privilégio ao me banhar e refrescar nesse 
grande mar.

Nas terras por onde passei, plantei, semeei e hoje me vejo 
colhendo, hoje estou aqui nas terras por onde passei.

Homenageando e dedicatoriando

Fanzine Alfarrábios prova da resistência, reúne obras de 
várias autores

Trabalho de resistência que permanece sobrevivendo ao 
longo desses anos.
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Com Armazém de Quinquilharias e Utopias, damos para-
béns por toda dedicação, só rendemos palavras de grati-
dão.

Tanta experiência adquirida, conhecimento um com os 
outros a partir de trocas, interação. Café com verso bate 
papo gostoso regado a música ou poesia, café e arte.

Reuniões, planejamentos, organização de atividades pelo 
Armazém de Quinquilharias e Utopias são lançadas, fei-
tas com prazer desempenhadas.

Ao longo dos anos aprendemos uns com os outros, duran-
te apresentações e publicações impressas ou digitais.

Há muitos ganhos que nos satisfaz, feliz me sinto por fa-
zer parte dessa história, tão agradável ao ser guardada e 
permanecer tão viva na memória, um marco que sobrevi-
ve em meios aos desafios no cenário artístico.

Percebemos com o Fanzine Alfarrábios a luta como é 
grande pra permanecer vivo em prol da poesia, arte.

Trabalho incansável onde as artes se encontram, seja com 
a música, teatro, fotografia, artes visuais, poesia.

Cabe a nós valorizar o espaço que aos artistas e adquirido 
para mostrar a sua poética nos escritos e nas imagens re-
veladas.

O Alfarrábios nos fala como um retrato da sociedade para 
além dos livros escolares, didáticos e paradidáticos.

Belo legado estamos diante pela sua capacidade de ex-
pressar a todos nós, favorecer a comunicação literária em 
prosa ou poesia, provoca interação entre músicos, poetas, 
escritores, edição e diagramação na pessoa de Paulo de 
Carvalho responsável por toda essa criação, em arte IN-
DEPENDENTE, tão viva em talento e dom.
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Com 23 anos de carreira ar-
tística, natural do Rio de Ja-
neiro (Brasil). Atriz, poeta, 
performance, professora de 
teatro (atualmente, minis-
tra cursos online de leitura 
dramatizada e curso livre de 
teatro). Faz parte do Coleti-

vo Afeto Poético, que tem lives de apresentações artísticas às 
segundas-feiras, quartas-feiras e domingos no perfil @coleti-
voafetopoetico. Dirige duas companhias de teatro: a Entuarte e 
a Interarte. Assina a Direção Artística do Espaço Cultural Inte-
rarte. Autora do livro “A Flora que Aflora a Alma” (Autografia). 
Participou dos fanzines “Epitaphio II” e “Alfarrábios” - edições 
XV, XVI e XVII (Armazém de Quinquilharias e Utopias). Par-
ticipou da Antologia “Um Brinde à Poesia - 21 anos”(Dows-
lley). Tem canal no YouTube de contos, poesia e teatro. Em seu 
instagram (@regginalves), realiza lives sobre a Construção e a 
desconstrução dos artistas, aos sábados sempre às 18h30. Co-
lunista do jornal Daki - coluna Cultura & Lazer, com foco na 
produção independente. 

Sigam no Instagram: @regginalves | @coletivoafetopoetico | 
@entuarte | @collors_magnifico. 
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CAMINHOS

Segue em frente poeta

Segue seu rumo e meta

Não perca o lado da seta

Uns vão ficar pelas estradas

Da vida com receio da coisa

Incerta

As buscas que fazes pode até

Levar ao desconhecido

Mais o mundo está acostumado

A ver sempre o que se torna momentaneamente preciso

Por mais que o tempo lhe mostre

Que o fácil é sinal de castigo

E ter que seguir pela lonjura da vida

Nem todos  tem corpo e sonhos que

Aguenta um sentimento até então

Desconhecido

Segue seu caminho poeta

Segue e não perca sua meta
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Uns irão te acompanhar pelos

caminhos  complicados não querendo

Soltar a sua mão pra focar no passado

E nas dúvidas que trava as pernas

Pois sabe que ao seu lado sendo bom

Ou não o caminho entenderá que mudar

é preciso

Pois na vida o que gira tudo é mudar e

buscar  novos caminhos

Aqueles que firmam sempre sua vida

Nas dúvidas e dores rotineiras se

Acostumaram a sentir a dor que neles

Vagueia

E tentar caminhar na estrada da vida tem

Que ter muita ousadia

Tem que ser um sonhador e amar

Demais a vida

Mais não perca tempo poeta

Tentando aos outros provar

Nas buscas que lhe cerca
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Outros não terão pique e forças

Pra seguir as mesmas estradas

Sem saber onde vai dá

Pois já se Acostumaram com o tal

Do Be a Bá...

Segue ...  apenas segue poeta , pois

Dessa vida que escolheu sendo

O caminho tão incerto não tendo roteiro

Pronto e nem ponto de escape

E muitos ficam com medo de por a mão

De verdade

Ficam com Sintomas e toques de sensações

De coisas  Espinhenta

Põe desculpas em tudo

Nos outros e no mundo e não muda a rota

Da vida e vive a vida no MUDO.

Que pena!

Continue poeta ainda não foi dessa

Vez que alcançou sua meta

Segue o caminho poeta
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Segue...

Quem sabe encontre alguém que pense que

Em você encontrou mais que sorte.

E sim uma recompensa!

LEGADOS

- Um CAFÉ por favor?

- Puro, pingado ou expresso?

Quero COM VERSOS!

Ao inverso e complexo

Que me traga UTOPIA

E visão da alma apaixonada

Não com a visão de um mundo de maldades

Do cão!

Quero um livro livre de textos soltos

Que chegue em qualquer pessoa

Nesse mundão!

Um homem se torna grande não
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Por conta de suas posses e sim por suas

Causas

Umas são poéticas

Outras na base do Café em Versos

E num bate papo informal

Fala-se dos muitos eus nos seus e

Meus eus

Livros que libertam poéticas esquecidas

Pelas traças do dia a dia

Que tem a pressa da agonia

Apenas quatro páginas

Uns falam.

E outros falam: Isso são legados que serão eternizados

Nos espaços que um homem resolveu

Libertar.
R

EG
IN

A
 A

LV
ES



ALFARRÁBIOS

150 — ALFARRÁBIOS — 4 ANOS DE RESISTÊNCIA

Nasceu em Ipiaú, Ba, (Ritta Cidhreira), 
formação em pedagogia pela FESPI/
UESC (Universidade Estadual de Santa 
Cruz). Compõe poema para musicá-los 
ou não desde os doze anos. Participou 
Festival de Inverno de Conquista 1994, 
música Nossos Pedidos no Cd duplo. 
Música Jubiriá, melhor música no fes-
tival da escola de Acácia, quando das 
aulas de canto. Foi diretora do Depar-
tamento de Música da Casa de Cultura 
de Ipiaú, Lançamento CD, independen-
te, Uma dose de Erva em 2015. Shows 
no Teatro Sesi, 2011 e no Porto dos Li-
vros em 2015.
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Olha para o céu meu amor!

Olha para o céu meu amor.
Vê como ele tá lindo!
A gente se esqueceu de fazer assim.
A gente se esqueceu de olhar assim.
A gente se esqueceu...
Se esquece é porque não conhece.
Você conhece o céu? E o seu?
A gente não vê possibilidade porque não sente o íntimo.
A gente já não age. Reage porque não sabe.
Não é só o bisturí que abre mundos.
Olha para o céu meu amor.
Vê como ele tá lindo!
A gente acha bobagem.
Foi olhando para o céu que se encontrou a representativi-
dade.
Tem corpo celeste se movimentando.
Ora, tem corpo humano.
Cada planeta milhões de cabeças e a gente nem conhecia 
o nano.
Olha para o céu meu amor.
Vê como ele ta lindo!
Foi olhando para o infinito que se viu:
Mercúrio, hermafrodita. Vênus, feminino. Marte, mascu-
lino.
Quiseram imprimir os movimentos e tiveram dificuldade.
Não se imprime, não se molda, não se sentencia a huma-
nidade.
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Ela cria porque partiu de Inventividade.
Todos puxam aos seus.
Se se dá o que nem vê, nem se vê o que escapou,
Olha para o céu meu amor!

Já foi mais fácil voar.
 
Gostaria de sonhar contigo

e ficar assim até idos de maio.
Em tempo sem horas.
Não tenho asas, mas já foi mais fácil voar.
 
O céu haverá de permanecer azul
E esta cor não mais serenará teu quarto
Por mais nuas que as paredes possam estar.
 
O sol haverá de nascer porque a vida continua,
E o brilho é tudo o que se quer ao novo par.
Não adianta dividir naquilo que só um lado se dá.
 
A lua haverá de adormecer
Os balanços que a fizeram minguar,
Acordando mais linda
Acompanhada da estrela do mar.
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Em poesia nasce o sonho.
Assim também se desvanece.
Confundir teu rosto na multidão meu bem,
É perder a diferença...
Desvios do coração.

Angústia
 
A vontade é de esconder o mundo,
ou esconder-me dele.
Aquietei os pés pra dentro de casa.
Para não avançar fronteira, aparei as unhas.
O sol não prometia nascimento
E nem morria por dentro.
A maçaneta da porta  causava ruídos.
Tudo aflitivo porque era apenas a saudade
Imbuindo, bulindo, enguiando  desde a ponta
onde nascia o coração, e o pescoço era só inchaço de re-
buliço.
Tudo o que não é também não nos deixa.
Faz procissão para nos descer a ladeira.
Enquanto os braços da cadeira seguravam as minhas 
mãos.
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Eu vi uma estrela caindo...

Meus desejos pedidos

e senti

uma irrefreável saudade.

Lembrei-me de uma noite indormida,

emocionalmente  vivida

que adormeci nos teus braços.

Hoje, distantes um do outro,

emocionada chorei.

Os lindos dias vividos

a cada presente lembrado,

são dores, são tantas

e quantas não sei!

Que não se pode controlar

um coração apaixonado.
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Nasceu em Mayaguez, 
Porto Rico, 1954.
Publicou dois livros: “À 
beira de um silêncio”, 
ed. Corsário, e “Arte ao 
Vivo e em toda cor” de 
poesia visual, cole. Ma-
ravilha. Seus poemas fi-

guram em várias antologias e revistas internacionais. Tem uma 
vasta obra inédita esperando a critica das mariposas como diz o 
seu amigo Carlitos.
Você pode ver sua obra em Roberto Ncar, Facebook.
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Músico e pesquisador e es-
critor, estudou teoria mu-
sical em curso dirigido pelo 
Maestro Guerra Peixe.

Projetista de Arquitetura 
formado pelo Senai, Escri-
tor, Artesão e Arte educa-
dor.
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Música

fina lira

de agudas quintas

diminutas

como retículas de seda

esgarçadas pela tensão da pele

daquela que é

a mais que desejada musa

mas que

com pudores tantos

fada sem condão que também é

queda-se

(como pendão de lírio

branco e leitoso)

pende

placidamente

como a morrer

feito um girassol.

Ironia estética

arquetípica lira
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de argutas fintas

resolutos dribles

como revoluções

de um Pelé dos 70

(equivocada bola

para longe do gol sim

porém, tão perto de ser

aquela lua cheia

que nunca mais irá cair do céu)

Lira de fino trato

prato splash

soando como gata no cio

música de neurônios e demônios

silêncio e grito

amônia e mel

física quântica

de românticas

quintas

esquartejadas em quartas

terças

depois partida
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em segundas menores

cifrada em E, G e B

como a querer ser,

de novo,

aquela música mínima

que me ninou

quando bebê.

Spirito Santo 2007
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Nació en Santiago de Chile, 
1990, es una artista y curadora 
que se define más como una “in-
ventora”. Ella reside en Londres 
hace cuatro años, donde obtuvo 
una Maestría en Arte y Cien-
cia en Central Saint Martins, 
Universidad de Artes de Lon-
dres y se acaba de graduar de la 
Maestría en Escultura del Royal 
College of Art. Su práctica mul-
tidisciplinaria se caracteriza por 
promover la cultura latinoame-
ricana y reflexionar acerca de la 
sustentabilidad. Tere Chad es la 
curadora de Neo Norte y Fun-
dadora del colectivo Alter Us. 

Ha realizado seis exhibiciones individuales y participado en 
más de treinta muestras colectivas en cuatro continentes dife-
rentes. Entre sus últimas exposiciones, vale la pena destacar: 
“Primeiras Vezes”, Na Esquina, Lisboa (2020); “(Eco)Logical 
Sense”, Hockney Gallery, Londres (2020), Neo Norte 2.0, Ex-
posed Arts Projects, Londres (2019); “Declaración del Manifies-
to de Alter Us”, The Old Baths, Hackney Wick, Londres (2019); 
“‘Postgraduate Printmaking in London 2018: A Survey Exhibi-
tion’”, Clifford Chance, Londres (2018), “Neo Norte 1.0” Fun-
dación Cultural de Providencia, Santiago, Chile (2018); “Poesía 
Visual”, Museo de Universidad de Arte de Sichuan, Chengdu, 
China (2017 – 2018); “The Museum of Extraordinary Objects”, 
Royal Society, Londres (2017); “Studio Complex: Digital – Phy-
sical Flow Studio”, taller de modelado en cera, Tate Modern, 
Tate Exchange, junto a Central Saint Martins, Londres (2018) y 
“‘This is an Art School: Fusion - Haka Piri”, taller de packaging 
de origami , Tate Modern, Tate Exchange, junto a Central Saint 
Martins, Londres (2017). 

Acaba de ser nominada al premio “Sustainability First Art 
Prize” en Londres (2020) e incluida en la publicación virtual: 
“Building From The Corona Crisis Toward a Sustainble Future” 
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(p.24) la cual fue presentada en la Cámara de los Lores del Rei-
no Unido. Otra de sus publicaciones destacadas es “The impor-
tance of learning ancient lost wax techniques in the digital era” 
en el libro “Ceroplastics: The Art of Wax Modelling” (pp.161 – 
174) editado por Roberta Ballestriero, Owen Burke y Francesco 
María Galassi, y publicado por L’Erma di Bretschneider en Lon-
dres (2019). 

https://www.facebook.com/mtchadwick

Junta de Gobierno

 Trato de descifrar que discuten con tanto ímpetu… 
A ratos, cuando revolotean por los aires, siento que las pa-
lomas en la Plaza de Armas, llegan a conclusiones más re-
levantes que los políticos en el Congreso.

COMO EN UN DESIERTO

 Entra sigilosa al compás del viento, se va movien-
do en los huecos del silencio, va creciendo con la calvicie 
ajena, o nervios de aquellos; vacila sonriendo al vaivén de 
los tiempos, hasta que cuando ya va a subir la escalera del 
metro, un auxiliar de aseo pasa barriendo a esa graciosa 
bola de pelos. 
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DESAMOR

 Me hiciste sufrir tanto, que lograste que me fuera. 
Luego nunca entendí porque lloraste tanto ese día.

SONETOS A LA BELLEZA NATURAL:

SEÑOR SILENCIO

Siento sigilosamente un silbido,

tímido y suave; a veces lo confundo,

con un recuerdo casi detenido,

si sé olvidó el Silencio de este mundo.

¿Seré yo la única que te ha querido?

Mi vacío de bulla, índigo profundo.

¿Seré yo la única que te ha querido?

 Paz infinita, escape donde me hundo.
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Tantos estímulos exasperantes,

han extinguido tu reino imperante,

si la velocidad es hoy inquietante.

Sin ti ya no quedan mentes pensantes,

así la ansiedad ya es un mal reinante,

por favor vuelve silencio calmante.

FLOR QUE NO HE LOGRADO 

AVERIGUAR TU NOMBRE

Enfrentas la muerte libre y sin miedo,

gozas, ríes, vives y luego te dejas caer;

lentamente obviando cualquier enredo

fluyes simplemente sin nada que temer.

Te enorgulleces de cada recuerdo,

tu esencia nunca dejaste de defender,

capullo, ahora abierto a cualquier buen credo,
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amarillo suave que a rojo haz de encender.

En lo alto nunca dejaste tu sencillez,

calladita de a poco trabajando,

siempre distinguías entre el ser y parecer.

Sonreías contenta con algo de timidez

aunque bien siempre con un plan tramando,

con un gran legado al fin puedes florecer.

UN ERROR DE CINCO MINUTOS

De pronto, no pertenezco a este mundo hostil:

deseo que el tiempo fuese relativo.

¿Cómo se puede ser poeta creativo?

Si obsesos segmentamos el tiempo en quintil…
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Un simple desfase me convierte en pueril,

es que hoy Cronos1  conmigo ha sido esquivo

me han dejado y continúa el Vuelo altivo

y lamento la carrera del Tiempo vil.

¿Qué son cinco minutos en la vida?

Un lapso que permanece en olvido,

fracción de pensamiento suspendido.

Solo cinco minutos detenida,

bien quiebra el imaginario urdido.

en un Planeta que corre perdido.

1   Dios griego del tiempo
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“Escapismo Consumista”
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“Escapismo Consumista 2”
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Nace en Caracas, Venezue-
la, 1967. Ingeniero Geólogo, 
paleontólogo, artista visual, 
curador, ilustrador, conferen-
cista. Con más de 30 publica-
ciones científicas en su haber, 
ha desarrollado a la par su ac-
tividad artística en el ámbito 
del ensamblaje, el grabado, la 
ilustración, el collage y el arte 
postal. 
Ha realizado numerosos talle-
res sobre serigrafía, grabado y 
libros de artista en institucio-
nes como Museo de la Estam-

pa y del Diseño Carlos Cruz Diez (MEDI) y Taller de Artistas 
Gráficos Asociados (TAGA) ambos en Caracas, así como en los 
talleres de arte de la feria ArtsLibris de Barcelona.
Ha impartido diversos talleres de collage, ensamblaje, grabado, 
serigrafía y libro de artista. Ha participado en numerosas con-
vocatorias de arte postal y es miembro del IUOMA. 
Con la Asociación Cultural Espacio 2C Arte Contemporáneo, 
de la cual es co-fundador (2015), convoca cada año a numero-
sos artistas en las propuestas de arte postal y desarrolla actual-
mente un programa de talleres de Grabado “Verde” No Tóxico 
en escuelas infantiles. Ha dictado diversos talleres de arte en 
Venezuela, Italia y España así como conferencias sobre arte                   
contemporáneo. 
Como ilustrador está abocado a los libros de cuentos infantiles 
y relatos breves. 
Ha participado en 12 muestras colectivas y en 10 muestras in-
dividuales. 
Está representado en los archivos de miniatura gráfica de la Bi-
bliotheca Alexandrina (Egipto), en los archivos del Museo Re-
gional de Brest (Rusia) y en diversas colecciones particulares 
(Venezuela, España, Italia, Canadá, Estados Unidos). 

Correo-e: tulioenriqueperaza@gmail.com 
Facebook Tulio Peraza 
Instagram tulioenriqueperaza 
Blog perazarte.blogspot
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“Niña y globo”, collage, 2018.

“Primeras palabras”, collage, 2018.
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“Dama y luna”, collage, 2018.

“¿De dónde provienen las estrellas de mar?”, collage, 2018.
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“La bailarina”, collage, 2018.

“La dama de las olas”, collage, 2018.
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“La Virgen de los peces”, collage, 2018.
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Reside y trabaja en Copenhague. 
Profesor Emérito de la Universi-
dad Técnica de Dinamarca. Ma-
temático, Ingeniero, Sociólogo 
Cultural, Poeta, Artista Intérprete 
y Artista Visual. Nació en Lima, 
Perú. Estudió en Perú, Bélgica, Pa-
rís y Dinamarca. Miembro de Aso-
ciación de Artistas de Dinamarca 
(UKK) y presidente de la asocia-
ción de arte “Astrid Noack”. 

“El arte es, para mí, una forma 
de expresar mis ideas, reflexio-

nes, preocupaciones sociopolíticas y visiones sobre un mundo 
mejor. Procuro contar historias utilizando diferentes tipos de 
materiales, procedimientos, imágenes, símbolos y técnicas mix-
tas. Considero el aspecto creativo del arte más esencial que la 
estética. En el proceso creativo, busco romper los límites y las 
limitaciones inherentes a materiales, tradiciones o rutinas. Mis 
creaciones despliegan generalmente ambigüedad, humor, críti-
ca, alegría y rareza. Hago arte para el cerebro, no para los ojos.”

Contactos, en Argentina: Claudio Mangifesta, María Angélica 
Carter Morales y Silvio De Gracia; Brasil: Tchello d’Barros y Fá-
tima Queiroz; México: César Espinosa; España: Carlos Botana. 

http://valqui.simplesite.com/443079654
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“Adicto a la poesía”, poema-objeto, 2015.
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“Abre tu corazón”, poema-objeto, 2015.
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“Abre mi corazón”, poema-objeto, 2020.

VÍ
C

TO
R

 V
A

LQ
U

I 
VI

D
A

L



ALFARRÁBIOS

180 — ALFARRÁBIOS — 4 ANOS DE RESISTÊNCIA

“Mira con tu corazón”, poema-objeto, 2020.
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“Dios”, poema-objeto, 2016.
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“Suicidio”, poema-objeto, 2018.
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“MORA/OMAR/ROMA/RAMO/AMOR”, poema-objeto, 2019.

“Actúo/Soy”, poema-objeto, 2020.
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“Vitaminas” (2017), poema-objetos.

“Yo/Nosotros”, poema visual en espejo, 2019.
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“100 poemas visuales”, poemas sobre bolsas de té, 2014.
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“Calendario-Diciembre”, poemas y chocolates, 2020.
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Nació en Buenos Aires, Ar-
gentina, 1977. Artista visual 
y de performance con estu-
dios formales de artes plás-
ticas y de nuevas tecnologías 
aplicadas. Expone desde 
2008 en espacios del circuito 
metropolitano de la Ciudad y 

el Gran Buenos Aires. Participó por invitación o concurso en 
varias muestras en el exterior. Desde 2014 integra el colectivo 
“SOSTierra” coordinado por Daniel Acosta. Desde 2015 realiza 
piezas en formato de videopoesía junto a Mariano de Laurentiis. 
En el campo del arte-correo y la poesía visual ha participado en 
encuentros organizados por referentes de Argentina como Sil-
vio de Gracia, Hilda Paz, María Angélica Carter Morales y Rosa 
Gravino. Entre otras, colaboró con las ediciones Jantus y Artist 
Matter de Alemania, Alfarrábios de Brasil, el proyecto Uni/vers 
Argentina–Alemania, y con el artista Chuck Welch de EUA.

“Busco constantemente nutrirme y a-portar, en visuales y cor-
poraturas, con, hacia y desde esa maravillosa clave de la van-
guardia artística latinoamericana que se da en el constante cho-
que-cruce entre la potencia de resistencia y de re-existencia.”

walterbrovia@gmail.com

http://walterbrovia.blogspot.com/

Foto: Fernando Pineda.co-.ar
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“Arms”, máquina de escribir y digital, 2015.

“record--ar”, digital, 2020.
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“LH…    . .”, digital, 2020.

“Nivel de ebullición”, digital, 2020.
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“Viole t”, digital, 2020.

“Arte”, digital, 2020.

W
A

LT
ER

 B
R

O
VI

A



ALFARRÁBIOS

ALFARRÁBIOS — 4 ANOS DE RESISTÊNCIA — 191

W
A

LT
ER

 B
R

O
VI

A

“fósfhora”, foto-digital, 2019.
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“América-anémica”, digital, 2017


