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gélicos de hoje atuam como 
gerentes e treinadores moti-
vacionais, que pregam o no-
vo evangelho do desempenho 
e da otimização infinitos. [...] 
a psicopolítica neoliberal é 
dominada pela positividade. 
Em vez de usar ameaças ne-
gativas, ela trabalha com es-
tímulos positivos. Não aplica 
nenhum “remédio amargo”, e 
sim o curtir. [...] busca agra-

dar ao invés de oprimir.” 
   [...] No pan-óptico digi-
tal [...] ninguém se sente 
realmente vigiado ou 
ameaçado. As pessoas se 
sentem livres, mas é exa-
tamente essa sensação 
de liberdade [...] que 
constitui um problema. 
   O capitalismo de consu-
mo, além disso, introduz 
emoções para criar ne-
cessidades e estimular a 
compra. O emotional de-
sign molda emoções e 
padrões para maximizar o 
consumo. Hoje, em últi-
ma análise, não consumi-
mos coisas, mas emo-
ções.  
   [...] A psicopolítica neo-
liberal se ocupa da emo-
ção para influenciar ações 
sobre esse nível pré-
reflexivo. Através da emo

-ção as pessoas são profun-
damente atingidas. Assim, 
ela representa um meio mui-
to eficiente de controle psico-
político do indivíduo.   

Trechos extraídos do livro 
“Psicopolítica: o neoliberalismo e 
as novas técnicas de poder” de 
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   [...] Hoje, caminhamos pa-
ra a era da psicopolítica digi-
tal que avança da vigilância 
passiva ao controle ativo, 
empurrando-nos, assim, para 
uma nova crise de liberdade: 
até a vontade própria é atin-
gida. 
   O smartphone é um objeto 
digital de devoção. [...] O 
curtir é um amém digital. 
Quando clicamos nele, subor-
dinamo-nos ao contexto 
de dominação. O smar-
tphone não é apenas um 
aparelho de monitora-
mento eficaz, mas tam-
bém um confessionário 
móvel. O Facebook é a 
igreja ou a sinagoga (que 
literalmente significa 
“assemble-ia”) do digital.   
   [...] O poder disciplinar 
descobre a “população” 
como massa de produção 
e reprodução que deve 
ser administrada meticu-
losamente. [...] descobre 
a psique como força pro-
dutiva. A virada para a 
psique e, em consequên-
cia, para a psicopolítica, 
também está relacionada 
à forma de produção do 
capitalismo atual, pois ele 
é determinado por modos 
imateriais e incorpóreos. 
São produzidos objetos intan-
gíveis, como informações e 
programas. [...] Em vez de 
superar resistências corpo-
rais, processos psíquicos e 
mentais são otimizados para 
o aumento da produtividade. 
   [...] A técnica de poder do 
regime neoliberal assume 

uma forma sutil. Não se 
apodera do indivíduo de for-
ma direta. Em vez disso, ga-
rante que o indivíduo, por si 
só, aja sobre si mesmo de 
forma que reproduza o con-
texto de dominação dentro 
de si e o interprete como li-
berdade. 
   Hoje explora-se a psique. 
Por isso, esta nova era é 
acompanhada de doenças 

mentais, como a depressão 
ou o burnout. [...] A ideolo-
gia neoliberal da otimização 
pessoal desenvolve caracte-
rísticas religiosas e até mes-
mo fanáticas: representa 
uma nova forma de subjeti-
vação.  
   [...] Os pregadores evan-

Gilucci  Augusto     
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   Com muita contenteza trazemos nesta 
edição o Fuxico de número 50. Este traduz 
uma longa caminhança fuxiqueira matiza-
da e entrelaçada de muita resistência e 
combate, ousadia e irreverência, bem co-
mo com o intenso compromisso de buscar 
contribuir nos processos de formação e de 
afirmação da ecocidadania, dos valores 
humanos. 
   No artigo “Abordagens e métodos: uma 
sucinta reflexão sobre o ensino-
aprendizagem de língua inglesa na educa-
ção básica”, os autores debatem a impor-
tância de problematizar o método do ensi-
no de língua inglesa, no contexto do   en-
sino médio.  
   No texto “O que é Quilombismo...”  
 

o autor apresenta concepções acerca da 
temática desde o pensador Abdias do 
Nascimento realçando o Quilombismo 
como “práxis afro-brasileira” das popula-
ções negras em seus combates emanci-
patórios. 
   O artigo “A Força de um querer que 
representa os Corpos LGBTQIA+”  tem 
como objetivo fazer uma análise de co-
mo a novela “A Força do Querer” dialoga 
com temas que atravessam a população 
LGBTQIA+. E faz uma crítica a outras 
produções que também abordam essa 
temática.  
   O Artigo de Farias e Ornellas visa tra-
çar uma relação entre a pintura de Pi-
casso “Garota em frente ao espelho” e 

aspectos teóricos da psicanálise lacania-
na. Eles propõem reflexões do ser en-
quanto sujeito e sua relação com outros 
sujeitos. 
   No texto “O apagamento do simbólico e 
do estético das paredes de nossa escola”, 
a autora defende que o espaço físico da 
escola, como constituído, é um dos prin-
cipais indicadores da sua ruína. 
   Os contos, crônicas, poemas e imagens 
atravessam campos diversos de saberes 
e sentires como escrita e libertação, o 
amor literário, os povos indígenas, o no-
vembro negro, as miudezas, o tempo, a 
mãe, a alegria, o celebrar, a negritude, 
as poéticas das fotografias... 
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–Recebemos artigos, poemas, crônicas, contos e imagens com temáticas diversas que sejam relevantes para o   
_cuidado com a dignidade e com a boniteza humanas. 

–Textos de artigos devem ter até três páginas; espaço simples; fonte Times New Roman 12; parágrafo com  
_recuo; colocar dados do autor após o título. 

–Enviar o material para: fuxicojornal@gmail.com 

Orientações para envio de textos etc. 

Itinerrâncias fuxiqueiras 
 

   O Jornal Fuxico, como atividade 
de um projeto de extensão do Nú-
cleo de Investigações Transdiscipli-
nares-NIT, vinculado ao Departa-
mento de Educação da UEFS, deu 
seu primeiro passo, com o reben-
tar de seu número 01, entre março 
e junho do ano 2000. Inicialmente 
este era chamado de TRANS coa-
dunando com a ideia de Transdis-
ciplinaridade.  
   Desde sua gestação, o periódico 
tem como objetivo principal a pu-
blicação de pequenos artigos, poe-
mas, contos, crônicas e imagens 
que tragam contribuições relevan-
tes para os processos de formação 
da consciência e da sensibilidade 
humanas vislumbrando a afirma-
ção e o cuidado com os valores 
humanos primordiais, com o realce 
da cidadania/ecocidadania. 
   A partir de seu número 08 o jor-
nal passou a ser chamado de Fuxi-
co. Este nome se traduz como um 
símbolo mitopoético das tradições 
sertânicas – na configuração de 
seu trançado artesanal – que reve-
la policromia e entrelaçamento de 
crenças, valores, ideias e sentidos 
que compõem a diversidade e a 
interculturalidade de nossos modos 
e formas de ser e de estar no 
mundo com os outros. Um entra-
mado multicor que descortina a 
complexidade e a pluralidade do 
humano, do ecohumano.  
   Nesses tempos pandêmicos o 
Fuxico tem sido editado e publica-
do somente em versão virtual/on 
line e está disponível no link expli-
citado na página 2. 
   Anualmente são publicadas de 3 
a 4 edições do Fuxico. Quando es-
tava sendo impresso na Gráfica da 
UEFS (NUEG) até 2019, cada nú-
mero saía com apenas 500 exem-

plares dado os limites de infraes-
trutura da Universidade. Com a 
intensificação da circulação virtu-
al, o jornal tem sido acessado por 
milhares de pessoas nos mais di-
versos rincões.  
   Nos últimos anos tivemos uma 
expressiva participação de articu-
listas das várias regiões do Brasil 
que enviaram conteúdos a serem 
publicados no periódico. Algumas 
edições contaram até com 8 esta-
dos participando.  
   Considerando que no Fuxico 
são publicados conteúdos diversi-
ficados como pequenos artigos, 
poemas, crônicas, contos e ima-
gens, em cada número deste par-
ticipa uma média de 15 pessoas 
com suas contribuições.   
   Nos últimos números a equipe 
tem ampliado significativamente 
a quantidade de colaboradores 
que divulgam e compartilham ca-
da número com pessoas e gru-
pos. Neste n. 50 atingimos a pro-
eza de contar com mais de 60 
colaboradores de inúmeras cida-
des da Bahia e do Brasil.  

 sugestão de livros 

X festival de sanfoneiros de 
Feira de Santana 

 
   No contexto da pandemia, o X 
Festival de Sanfoneiros de Feira 
de Santana, organizado pela 
UEFS, acontecerá em edição es-
pecial apenas pela via virtual e 
tem como tema “Panorama e di-
versidade da sanfona no Brasil”. 
Assim, a comissão julgadora irá 
selecionar os vídeos enviados. 
   Além da premiação, os selecio-
nados farão parte de um progra-
ma a ser exibido nos meios de 
comunicação, previsto para o dia 
17 de junho. O evento se propõe 
a contribuir nos processos de afir-
mação das tradições culturais do 

-A águia e a galinha – Leonardo Boff  
-O livreiro de Cabul – Åsne Seierstad 
-O mundo de Sofia – Jostein Gaarder  
-O avesso da pele – Jeferson Tenório 
-A expulsão do outro – Byung-Chul Han  
-Admirável mundo novo – Aldous Huxley  

 sugestão de filmes 

-Pacarrete – Allan Deberton 
-Encantados – Tizuka Yamasaki  
-A forma de água – Guillermo del Toro  
-O carteiro e o poeta – Michael Radford  
-Labirinto do Fauno  – Guillermo del Toro  
-O menino que descobriu o vento – Chiwetel Ejiofor  

Nordeste brasileiro que tem no for-
ró uma das mais expressivas ma-
nifestações. Nesta edição virtual, o 
Festival se expande envolvendo a 
presença da sanfona com seus so-
taques variados nas diversas regi-
ões do país.  

Semestre remoto 2020.1 
da UEFS 

 
   Em novembro de 2020 foi apro-
vado pelo CONSEPE o Calendário 
Universitário para o semestre leti-
vo de 2020.1 da UEFS. O semestre 
teve início em 15 de fevereiro e 
está programado para ser concluí-
do em meados de junho, sendo 
que este está acontecendo de for-
ma remota devido às circunstân-
cias possíveis no cenário pandêmi-
co atual. Para auxiliar no processo 
são utilizados os meios digitais, 
através de aplicativos que permi-
tem salas de aulas virtuais, dispo-
nibilização de gravações, materiais 
didáticos e atividades complemen-
tares.  
   Foi realizado um questionário 
para saber se os estudantes pos-
suíam condições de participarem 
do semestre remoto e, em novem-
bro de 2020, a Pró-reitoria de Polí-
ticas Afirmativas e Assuntos Estu-
dantis da Universidade Estadual de 
Feira de Santana (PROPAAE/Uefs) 
abriu vagas para o processo seleti-
vo de recebimento do Auxílio In-
clusão Tecnológica Emergencial. As 
inscrições ocorreram remotamente 
do dia 20 ao dia 28 de novembro e 
o benefício teve como finalidade 
ser utilizado especificamente para 
custear aquisição ou melhoria de 
equipamento de tecnologia para 
possibilitar o acompanhamento das 
atividades acadêmicas durante a 
suspensão das atividades presenci-
ais em virtude da pandemia.  
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No livro Sobre o 
poder pessoal, Carl 

artigos 

   Conforme as reflexões e argu-
mentos enfatizados em An Over-
view of Language Teaching Me-
thods and Approaches (Uma Visão 
Geral de Abordagens e Métodos do 
Ensino de Línguas), de Marianne 
Celce-Murcia (2014), desde o sé-
culo XX, especialistas e estudiosos 
em métodos e abordagens de ensi-
no vêm tentando buscar o melhor 
ou mais eficiente “método” ou 
“abordagem” para o ensino de lín-
guas. Mas, segundo Celce-Murcia 
(2014), com o passar do tempo, e 
com o desenrolar das pesquisas e 
tentativas de diversas metodologi-
as de ensino, nós chegamos à con-
clusão de que não há o melhor ou 
mais eficiente método ou aborda-
gem no ensino de línguas, mas 
sim, que cada indivíduo, por si só, 
define ou se adapta à alguma me-
todologia que colabora positiva-
mente para a sua aprendizagem 
de línguas de maneira satisfatória. 
Em outras palavras, consoante 
com Portela (2006), a abordagem 
que funciona com um aluno pode 
não colaborar para outro estudante 
de línguas, tornando-se relativo os 
métodos utilizados em sala de au-
la, pois o método que funciona 
com um estudante pode não funci-
onar com outro. 
   Portanto, como Professores de 
Língua Inglesa, de acordo com Ri-
chards (2008), devemos fazer uma 
sondagem em nossa sala de aula, 
para assim, podermos saber qual a 
melhor forma que os nossos alu-
nos conseguem aprender a língua 
alvo com mais facilidade e confor-
to. Por outro lado, na concepção 
de Harmer (2010), sabemos que, 
para cada objetivo alcançado na 
aprendizagem de línguas, há me-
todologias de ensino-aprendi-
zagem específicos. Por exemplo, 
se quisermos desenvolver apenas 
a nossa habilidade de leitura e es-
crita, teremos que estudar a língua 
alvo como “uma abordagem da 
língua para Propósitos Específicos”, 
isto é, o “Inglês Instrumental”. As-
sim sendo, nos dias atuais, levan-
do em consideração os PCNs 
(BRASIL, 1998, 2000), para Lín-
guas Estrangeiras, percebemos 
que a maioria dos estudantes es-
tão aprendendo a língua alvo na 
educação básica através desse 
propósito citado anteriormente. 

Ademais, tomando como base as 
nossas experiências em sala de 
aula como Professores de Língua 
Inglesa na educação básica em 
escolas públicas, há diversos fato-
res que colaboram para que o en-
sino-aprendizagem de línguas 
aconteça dessa forma. Um deles 
é o fato de que a Língua Inglesa é 
considerada como uma Língua 
Estrangeira (LE) no Brasil e não 
como uma segunda língua, difi-
cultando, dessa forma, conforme 
Harmer (2001) e Portela (2006), 
o desenvolvimento das quatro 
habilidades na aprendizagem da 
língua alvo. 
   O segundo fator, por conse-
guinte, diz respeito às condições 
de infraestrutura nas quais os 
professores de línguas se encon-
tram na sala de aula de educação 
básica pública brasileira. O tercei-
ro, refere-se à desvalorização do 
profissional de línguas nesse 

mesmo contexto. O quarto e mais 
enfático motivo, concerne no fato 
de que no ensino de Língua Es-
trangeira (LE), de acordo com os 
PCNs (BRASIL, 1998, 2000), os 
docentes devem ter como objeti-
vo apenas o ensino das habilida-
des de leitura e escrita na língua 
alvo, contribuindo, segundo Ri-
chards (2008), para que o/a Pro-
fessor/a não trabalhe a compre-

ensão e produção oral com fre-
quência em sala de aula. Desse 
modo, mediante as nossas experi-
ências de sala de aula como Pro-
fessores de Língua Inglesa, há di-
versos outros desafios que contri-
buem negativamente para a não 
efetividade do ensino aprendi-
zagem desse idioma ou qualquer 
método abordado na sala de aula. 
Em consequência disso, as Escolas 
de Idiomas passam a exercer um 
papel transformador no ensino de 
línguas, pois há, portanto, suporte 
suficiente para que os docentes 
consigam trabalhar qual método 
ou abordagem ele/a achar neces-
sária aos alunos. Com isso, há sa-
las com quantidade proporcional 
de alunos, suporte didático e tec-
nológico, além do tempo suficiente 
para que os docentes trabalhem as 
quatro habilidades de aprendiza-
gem de uma Língua Estrangeira 
(LE) de forma integrada.  
   Destarte, levando em considera-
ção o exposto anteriormente, e no 
que diz respeito aos Parâmetros 
Curriculares Nacionais de Língua 
Estrangeira (PCNs) (BRASIL, 1998, 
2000) e Celce-Murcia (2014), 
constatamos que as abordagens 
frequentes, e que estão compatí-
veis com o ensino de línguas na 
educação básica pública brasileira, 
de um modo geral, são: “a aborda-
gem de gramática e tradução” e a 
“abordagem de leitura”. Dessa for-
ma, a primeira abordagem consiste 
“no pouco uso de comunicação na 
língua alvo; o foco consiste somen-
te na gramática, isto é, nas formas 
e inflexões de palavras; a leitura 
inicial consiste em textos difíceis; e 
os exercícios típicos consistem em 
traduzir frases da língua alvo para 
língua mãe (vice e versa)” (CELCE-
MURCIA, 2014, p. 04-05, tradução 
nossa). Ademais, os objetivos da 
segunda abordagem consistem em 
premissas semelhantes às da pri-
meira, em que:  
há somente o uso de gramática para 
compreensão da leitura; a tradução 
é uma vez um procedimento mais 
respeitado em sala de aula; a com-
preensão da leitura é a única habili-
dade da língua enfatizada; e a pri-
meira língua é usada para apresen-
tar o material de leitura, discuti-lo e 
conferir o entendimento (CELCE-
MURCIA, 2014,  p. 06, tradução 
nossa). 
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   Isto é, vemos que as habilidades 
de compreensão e produção oral 
não são utilizadas conforme essas 
duas abordagens, pois as mesmas 
enfatizam apenas as habilidades 
de leitura e escrita, deixando os 
aprendizes proficientes em apenas 
cinquenta por cento da língua al-
vo. O que, de certa maneira, nos 
impede de progredir em diversos 
outros aspectos no ensino-
aprendizagem de línguas, tornan-
do essa aprendizagem de Idiomas 
ainda mais enfadonha. Em conse-
quência disso, os aprendizes de 
Língua Estrangeira (LE) estão re-
correndo às Escolas de Idiomas 
para tentar suprir as suas necessi-
dades na aprendizagem da língua 
alvo. Na tentativa, portanto, de 
suprir os outros cinquenta por 
cento que lhes faltam, ou seja, 
buscar uma abordagem que lhes 
proporcionem desenvolver as qua-
tro habilidades de forma integrada 
e satisfatoriamente. Mas, atual-
mente, observamos que alguns 
professores de línguas estão ten-
tando inserir, mesmo com dificul-
dades, o ensino das demais habili-
dades em sala de aula, apesar do 
descaso no qual se encontra a 
educação básica pública brasileira, 
no âmbito do ensino de línguas 
estrangeiras, o que alimenta o ci-
clo vicioso de desvalorização do 
Professor de Língua Inglesa nesse 
âmbito.  
   Dessarte, no que concerne à 
ideia de “método ideal” a ser tra-
balhado em sala de aula, segundo 
as reflexões de Portela (2006) e as 
concepções de Celce-Murcia 
(2014), a abordagem que tem 
funcionado sem muitos percalços 
em Escolas de Idiomas e que algu-

mas escolas de educação básica 
pública também estão tentando 
implementar, é a “abordagem 
áudio lingual”. Embora muitos 
estudiosos e linguistas não apro-
vem essa abordagem, vemos que 
funciona de maneira satisfatória 
mediante o contexto da educação 
pública brasileira, apesar de ser 
um pouco árduo para os aprendi-
zes em estágio elementar na 
aprendizagem da língua alvo. 
Dentre algumas características 
dessa abordagem, é necessário 
destacarmos algumas que são 
bem conhecidas, tais como: 
[...] as lições iniciam com diálogos; as 
estruturas gramaticais são sequencia-
das e as regras são ensinadas indutiva-
mente, a leitura e a escrita são ensina-
das posteriormente; as habilidades são 
sequenciadas, é ensinado primeiro a 
compreensão oral para depois ser tra-
balhado a produção da fala; um grande 
esforço é feito para prevenir os erros do 
aprendiz; a língua é frequentemente 
manipulada sem respeitar o significado 
ou o contexto (CELCE-MURCIA, 2014, 
p. 06, tradução nossa). 
   No entanto, discordando com o 
que rege os PCNs (BRASIL, 1998, 
2000) de Língua Estrangeira, e 
levando em consideração as refle-
xões de Portela (2006) e Richards 
(2008), constatamos que o 
“método ideal” para ser utilizado 
em sala nas aulas de Língua In-
glesa é a “abordagem comunicati-
va”. Pois, de acordo com esses 
teórico-críticos, essa é uma das 
melhores maneiras de trabalhar 
as habilidades comunicativas em 
sala de aula, que na verdade, é o 
que os nossos alunos aprendizes 
brasileiros de Língua Inglesa ne-
cessitam para poder desenvolver 
todas as habilidades de forma sa-
tisfatória. De modo que eles con-
sigam se comunicar com nativos 
da língua alvo, ou pelo menos 
consigam compreender e ser 
compreendidos na língua da qual 
eles estão estudando. Sendo as-
sim, há algumas premissas que 
caracterizam essa abordagem, 
tendo em vista que nos mostra 
alguns pontos positivos que po-
dem colaborar para o ensino-
aprendizagem de Língua Inglesa, 
a saber: presume-se que o obje-
tivo do ensino da língua é a habi-
lidade do aprendiz de se comuni-
car na língua alvo; supõe-se que 
o conteúdo de um curso de língua 
irá incluir noções semânticas e 
funções sociais, e que elas são 
tão importantes quanto as estru-
turas linguísticas (CELCE-
MURCIA, 2014, p. 08, tradução 
nossa). 
   Além disso, as habilidades são 
integradas do início; uma ativida-
de dada pode envolver a leitura, 
a produção oral, a compreensão 
oral, e também a escrita (isso su-

põe que os aprendizes são educa-
dos e alfabetizados) (CELCE-
MURCIA, 2014,  p. 08-09, tradu-
ção nossa). 
   Assim, observamos que, em teo-
ria, qualquer método ou aborda-
gem funciona, mas na realidade, 
na prática, pode não funcionar co-
mo planejado e/ou esperado. Pois, 
há diversos fatores que contribuem 
positivamente e de maneira nega-
tiva ao mesmo tempo, como: o 
contexto social; a realidade do âm-
bito escolar; a realidade pessoal 
dos aprendizes; dentre diversos 
outros fatores que influenciam no 
desenvolvimento do ensino-
aprendizagem de Língua Inglesa. 
   Contudo, diante do exposto aqui 
e de acordo com a nossa pesquisa 
de campo e as nossas pesquisas 
de cunho bibliográfico e documen-
tal, percebemos que um método 
que pode contribuir positivamente 
para o ensino-aprendizagem de 
Língua Inglesa na educação básica 
em escolas públicas brasileiras é o 
“método comunicativo”. Visto que, 
o mesmo trabalha as quatro habili-
dades da língua, ou seja, tanto as 
habilidades naturais (compreensão 
e produção oral), quanto as habili-
dades técnicas/mecânicas (leitura 
e escrita); mesmo indo contra o 
que rege os PCNs (1998, 2000), 
quando falam que as habilidades 
que devem ser praticadas em sala 
de aula com maior prioridade são 
apenas a leitura e a escrita. Uma 
vez que eles também ressaltam 
que a “abordagem comunicativa” 
pode não funcionar perfeitamente-
te em realidades distintas, o que 
se torna óbvio aos olhos do profis-
sional docente que tem maior ex-
periência na área. 
   Todavia, devemos lembrar que, 
para que qualquer método ou 
abordagem seja eficaz, teremos 
que observar a realidade dos 
aprendizes. Assim como, fazer-
mos uma contextualização, para 
que, dessa maneira, a nossa prá-
tica docente seja satisfatória e 
que consigamos atingir tanto os 
nossos objetivos quanto os objeti-
vos dos nossos discentes. 
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   Antes de seguirmos sobre a te-
oria quilombista, é necessário res-
saltar que Abdias Nascimento é 
uma das figuras mais destacadas 
na tradição política das mobiliza-
ções afro-brasileiras, tendo rece-
bido diversos prêmios e honrarias 
por sua trajetória militante ao 
longo dos seus 97 anos de vida. 
Abdias participou ativamente de 
diversos espaços da luta coletiva 
negra do Século XX. 
   Nos anos 30, Nascimento con-
tribui com a FNB e promoveu o 
Congresso Afro-campineiro na 
cidade de Campinas. Nas décadas 
de 40 a 60, fundou o Teatro Ex-
perimental do Negro (TEN), o Jor-
nal Quilombo e o Museu de Arte 
Negra. Já nos anos 70, auto exi-
lou-se nos Estados Unidos da 
América, período em que Abdias 
tornou-se professor universitário 
tanto nos EUA quanto na Nigéria, 
alinhou-se ao movimento pan-
africanista e atou energeticamen-
te nos Congressos Pan-Africanos 
internacionais. Em meados dos 
anos 80, retornou ao Brasil, fun-
dou o Instituto de Pesquisas e 
Estudos Afro Brasileiros 
(IPEAFRO), colaborou com o MNU, 
participou da fundação do Partido 
Democrático Trabalhista (PDT), 
partido pelo qual ocupou cargos 
eletivos na esfera político-
institucional (SEMOG; NASCIMEN-
TO, 2006; ALMADA, 2009). 
   Isto é de grande valia para 
compreender que a produção in-
telectual de Abdias Nascimento 
está intrinsecamente relacionada 
à sua trajetória enquanto militan-
te do movimento negro nacional e 
internacional. Logo, só é possível 
interpretar as nuances de sua 
produção ao inseri-la no quadro 
das reivindicações sociopolíticas 
dos movimentos negros de sua 
época. Por isso, ao teorizar e pro-
mover análises críticas sobre a 
realidade brasileira, via etnicida-
de, Abdias está planejando suas 
atuações e suas estratégias de 
trabalho junto com as mobiliza-
ções negras em função de seus 
interesses no enfrentamento ao 

   O empreendimento do colonialis-
mo no Brasil – colônia, império e 
república –  é um exercício violento 
de assalto à dignidade e à vida, 
que marcou a experiência da diás-
pora negro-africana brasileira com 
os mais aterradores e violentos 
traumas da história humana.  
   Tão marcante quanto os proces-
sos de subalternização é a força 
pujante, criadora e contestadora 
das formas de insurgência e resis-
tência promovidas pelas ações co-
letivas negras que se organizaram 
em torno da afirmação positiva de 
identidades negras, sobretudo, as 
suas ações de reinvindicação e cul-
tura política de enfrentamento crí-
tico ao colonialismo do poder 
(QUIJANO, 2005; GILROY, 2012; 
MBEMBE, 2018b; PASCHEL, 2018).  
   Nesse sentido, apesar de silenci-
amento contumaz pela narrativa 
oficial estatal, a história é repleta 
de exemplos das múltiplas formas 
organizacionais e de culturas políti-
cas de engajamento das popula-
ções da diáspora negro-africana: 
inicialmente, surgem em torno das 
lutas pela emancipação em relação 
ao sistema escravocrata, tal como 
as rebeliões escravas,  quilombos e 
os movimentos abolicionistas nas 
suas mais diversas formas; em se-
guida, a busca e reivindicações por 
direitos e espaço formal na siste-
mática das relações políticas, po-
demos citar a Frente Negra Brasi-
leira (FNB), o Movimento Negro 
Unificado (MNU) e as Secretarias 
estatais de “Promoção da Igualda-
de Racial” (GILROY, 2012; NASCI-
MENTO, 2019).   
   É com base nessa experiência 
das mobilizações e lutas negras, 
principalmente, a ancestral organi-
zação social, política e militar dos 
quilombos, que o intelectual e mili-
tante pan-africanista Abdias Nasci-
mento (2019) propõe o conceito 
científico histórico-social de “qui-
lombismo”, no início dos anos oi-
tenta. Nas palavras do próprio in-
telectual, a intenção era formular 
uma tese “capaz de orientar a nos-
sa atuação política” (SEMOG; NAS-
CIMENTO, 2006, p. 175).  

colonialismo. O quilombismo é jus-
tamente a consolidação desse pro-
jeto político-intelectual nascimen-
tista (SILVA, 2010). Projeto este 
que influenciou ideologicamente os 
movimentos negros nos anos oi-
tenta (GUIMARÃES, 2001). 
   É na obra “O Quilombismo – Do-
cumentos de uma Militância Pan-
Africanista” (1980), que somos 
apresentados a sistematização do 
conceito científico histórico-social 
quilombista. Nesse livro, Nasci-
mento reúne um conjunto de pro-
duções anteriores que denominou 
de “documentos”, perfazendo dez 
no total, em que retorna a temas 
muito caros ao autor, principal-
mente, a denúncia do racismo e as 
formas de genocídio promovido 
pelo Estado brasileiro contra os 
negro-africanos, bem como sua 
interpretação do movimento pan-
africanista.  
   No “Documento 7 – O quilombis-
mo”, ao longo de oito subseções, 
Nascimento (2019) nos apresenta 
um levantamento da história ne-
gro-africana, críticas ao universa-
lismo científico ocidental e à bran-
quitude, um minidicionário quilom-
bista, a conceituação do quilombis-
mo e seus princípios, propósitos e 
propostas de ação.  
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   Observa-se que, em síntese, o 
objetivo do pensamento quilombi-
sta é propor um projeto teórico-
prático baseado na tradição da 
“práxis afro-brasileira” para a 
construção de uma nova organiza-
ção sociopolítica-econômica e a 
reformulação estatal no sentindo 
de reconhecer, valorizar e reparar 
a população negra, além de reela-
borar a identidade nacional 
(SILVA, 2010; PEREIRA, 2011; 
NASCIMENTO, 2019). 
   Na construção do desenho teóri-
co do quilombismo, Nascimento 
buscou dialogar com as vertentes 
mais influentes do pan-africanismo 
mundial, promovendo a intersec-
ção das concepções nacionalistas, 
anticapitalistas, marxianas e políti-
co-culturalistas (GUIMARÃES, 
2001; 2002; MOORE, 2008). No-
ta-se, ainda, uma grande influên-
cia do pensamento afrocentrista 
de Diop (GUIMARÃES, 2002). No 
olhar de Carlos Moore (2008), o 
quilombismo forneceu uma visão 
do pan-africanismo tão singular 
que a denominou de “pan-
africanismo nascimentista”.  
   Nessa perspectiva, podemos 
identificar como os principais ele-
mentos do pensamento quilombis-
ta são: a) centralidade da tradição 
teórico-prática das práxis coletivas 
negras – não somente os quilom-
bos e sim, todos os “focos de re-
sistência física e cultural” – como 
uma unidade integrativa de práti-
ca libertária negra e de afirmação 
humana; b) reconhecimento da 
brutalidade, exclusão e terror es-
tatal que subjugam a população 
negra como uma maioria oprimi-
da, principalmente, a mulher ne-
gra; c) resgate e valorização da 
cultura e história negro-africana 
desde as civilizações negras anti-
gas até a diáspora forçada; d) in-
tegração cidadã da população ne-
gra pela efetivação dos direitos 
civis e de reparação; e) nacionalis-
mo pan-africanista e anti-
imperialista que promova a solida-
riedade aos povos oprimidos no 
mundo; f) refundação do estado 
nacional em um Estado Nacional 
Quilombista, com forte igualitaris-
mo democrático; g) reformulação 
da identidade nacional baseada 
em uma identidade afro-brasileira 
positiva; h) anticapitalismo não 
alinhado com as concepções mar-
xianas, fundamentado na organi-
zação social, política e econômica 
inscrita nas sociabilidades tradicio-
nais negro-africanas, como  comu-
nitarismo/ujamaaísmo, destacan-
do o cooperativismo, a coletiviza-
ção das riquezas, das proprieda-
des e a integração e respeito com 
meio ambiente (GUIMARÃES, 
2002; NASCIMENTO, 2019; SIL-
VA, 2010).  
   Dessa forma, o quilombismo se 

apresenta como um projeto que 
tem como pilar fundamental a 
busca por um futuro político liber-
tário, em que a equidade entres 
os povos, etnias e gêneros seja 
uma realidade (MOORE, 2008). 
Somado ao fato de que o pensa-
mento quilombista se trata de 
uma formulação geopoliticamente 
localizada no contexto brasileiro, 
o que, por si, interdita as compre-
ensões acríticas universalistas e 
totalizantes, tornando esse proje-
to um potencial instrumento para 
as lutas e mobilizações negras 
contemporâneas.  
   Por fim, vale ressaltar que o 
presente texto não visa (e nem 
seria possível) esgotar a temáti-
ca, uma vez que Abdias Nasci-
mento inaugura, com seu pensa-
mento quilombista, um vocabulá-
rio político-filosófico dinâmico e 
um campo profícuo para aprofun-
damento e expansão.  
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   Devido à pandemia do COVID-
19, a TV Globo iniciou um esque-
ma especial de reapresentações de 
novelas produzidas na última dé-
cada em horário nobre e foi resga-
tado um grande sucesso de audi-
ência e de crítica, a obra “A Força 
do Querer” da autora Gloria Perez, 
exibida originalmente no ano de 
2017. Imaginação sem limites, 
campanhas sociais e temas inédi-
tos sempre fizeram parte das his-
tórias escritas pela autora. Em A 
Força do Querer não foi diferente, 
Perez aborda, de forma cuidadosa 
e social, sobre as realidades de 
transgêneros e travestis. Durante 
muito tempo, a representatividade 
de grupos que sofrem preconceitos 
e que necessitam de uma maior 
visibilidade pela luta por seus di-
reitos, não era reproduzida de for- 

personagem e de sua transição, 
que como um bom folhetim é vi-
venciado por capítulos com mui-
tas emoções, e acompanhado de 
um olhar crítico de como a socie-
dade ainda é preconceituosa. O 
personagem após a sua transição, 
passa a ter um envolvimento com 
o personagem Cláudio, interpre-
tado pelo ator Gabriel Stauffer, 
culminando na gravidez de Ivan. 
Glória Perez, mais uma vez, ino-
vou e quebrou mais um tabu ao 
mostrar para o telespectador bra-
sileiro que identidade de gênero e 
orientação sexual são coisas dife-
rentes. 
   Porém, a gravidez é brutalmen-
te interrompida devido a uma 
agressão transfóbica e violenta 
sofrida na trama. Tão próximo da 
realidade, em janeiro deste ano, 

mês da visibilidade Trans, a 
Associação Nacional de Tra-
vestis e Transexuais–ANTRA, 
lançou a terceira edição do 
Dossiê dos Assassinatos e da 
Violência Contra Pessoas 
Trans Brasileiras, referente ao 
ano de 2019, em que o Brasil 
continua na liderança do ran-
king dos países que mais ma-
tam travestis e transexuais no 
mundo. E que no ranking de 
países seguros para a popula-
ção LGBTQIA+, o país passou 
do 55º lugar de 2018 para o 
68º em 2019. Bruna Benevi-
des, autora do Dossiê e secre-
tária de articulação política da 
Antra reafirma sobre a impor-
tância dos dados e do debate 
sobre o assunto: “O objetivo é 
garantir que as informações 
que vem sendo construídas 
sejam atualizadas e utilizadas 
para pensarmos em formas de 
erradicar a transfobia, a tra-
vestifobia, o “generocídio” e 
outras violências diretas e in-

diretas contra a população Trans 
não apenas no Brasil, mas, com a 
possibilidade que as trocas de in-
formações permitem, alcançar 
uma oposição eficaz em todo o 
ciclo da violência transfóbica, que 
é estrutural e estruturante de 
nossa sociedade.” (BENEVIDES, 
2020, p. 14) 
   O travesti Nonato, outro perso-
nagem importante para a discus-
são da representatividade LGBT-
QIA+ na trama, vivido pelo ator 
Silvério Pereira traz à tona o de-
bate sobre a inclusão dos traves-
tis e dos transgêneros no merca-
do de trabalho. Durante boa parte 
da trama, é destacado pela auto-
ra a dificuldade em contrata-los e 

que por diversas vezes são margi-
nalizados por suas identidades. 
Luma de Andrade, a primeira tra-
vesti a se doutorar no Brasil, afir-
ma em sua tese de doutorado inti-
tulada “Travestis na escola: assu-
jeitamento e resistência à ordem 
normativa” que existe a falta de 
políticas públicas voltadas à inclu-
são de transexuais e travestis tan-
to nas escolas quanto no mercado 
de trabalho: “A maioria das políti-
cas públicas direcionadas a traves-
tis e transexuais é direcionada pa-
ra a prevenção de doenças e o 
combate à exploração sexual, e 
não para políticas de inclusão na 
escola e no trabalho.” (ANDRADE, 
2012, p. 226). 
   A novela brasileira continua sen-
do um dos produtos mais consumi-
dos nacionalmente e tem se con-
sagrado cada vez mais no exterior 
com direito a indicações e vitórias 
no “Prêmio Emmy”, o maior e mais 
prestigioso prêmio atribuído a pro-
gramas e profissionais de televi-
são. Os enredos das telenovelas 
continuam provocando debates 
nos lares, nas rodas de conversas 
entre amigos, nas publicações em 
redes sociais, nos trabalhos, e em 
diversos lugares etnoformativos, 
onde o telespectador encontra na-
quele produto cultural uma crônica 
do dia-dia. A representatividade 
em foco no horário nobre é mais 
uma forma de resistência e refle-
xão sobre o que muitas vezes não 
encontramos dentro do nosso gru-
po social. Enxergo a representati-
vidade como uma demonstração 
das possibilidades de existências 
múltiplas e diversas na sociedade, 
e afirmo que um produto cultural 
como as novelas, tem o papel de 
entreter e conscientizar quem está 
consumindo. 
   A Força do Querer é uma daque-
las tramas, que não importa o mo-
mento em que ela for exibida, exe-
cuta o papel de através da ficção 
realizar inúmeras provocações pa-
ra a realidade e representar aque-
les que querem e devem ser res-
peitados.  
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A Força de um querer que representa os Corpos LGBTQIA+ 
 

Felipe Lisonjeado 
Acadêmico de Letras da UEFS e diretor do DALET/UEFS  

Gilucci Augusto 

ma consciente pelas novelas brasi-
leiras. Muitas obras da teledrama-
turgia tratavam os seus persona-
gens LGBTQIA+ de forma pitores-
ca e inúmeras vezes os limitavam 
como algo exclusivo do núcleo cô-
mico da história, mas a trama de 
Perez trouxe um amadurecimento 
que poucas vezes realidade e fic-
ção estiveram tão próximas. 
   A personagem Ivana, que após a 
transição passa a se chamar Ivan, 
vivida pela atriz Carol Duarte, é 
inspirada na história real do ator e 
modelo transgênero Tarso Brant. 
Desde o início da trama, todo o 
drama vivenciado pelos transgêne-
ros é abordado e apresentado de 
forma cuidadosa através de diálo-
gos que resgatam a inquietação da 
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Estádio do espelho: passe para a constituição do sujeito 
 

Ediênio Vieira Farias 
Professor do IF Baiano e doutorando em Educação e Contemporaneidade/UNEB 

Maria de Lourdes Soares Ornellas 
Profª da UNEB/PPGEduC 

Pablo Picasso  

A imagem no espelho, o que 
é? Os raios que voltam para 
o espelho nos fazem situar 
num espaço imaginário o ob-
jeto que se acha além disso, 
em algum lugar na realidade. 
O objeto real não é o objeto 
que vocês vêem no espelho. 
(LACAN, 1987, p. 64) 
 

   Resgatar a constituição subjetiva 
do sujeito na contemporaneidade é 
uma maneira de colocá-lo frente 
ao espelho, na escuta de sua ins-
crição no real, bem como a  busca 
incessante do objeto perdido ou 
àquilo que lhe escapa. Descartes 
inaugura o cogito penso, logo exis-
to na instalação da racionalidade 
técnica e da limitação do pensa-
mento. Nessa esteira teórica, La-
can o subverte: penso aonde não 
sou e existo aonde não sou pensa-
do. Na concepção psicanalista, a 
condição do sujeito é ser marcado 
pela falta, pela barra, o que lhe dá 
o estatuto de sujeito desejante. 
Demonstra que o discurso do pen-
samento cartesiano do cogito - er-
go sum - representa o lugar e po-
sição do sujeito da enunciação; 
sujeito que fala a um outro interlo-
cutor; sujeito falante que desliza 
na cadeia significante. Por outro 
lado, pode-se perceber o discurso 
que se decompõe advindo de uma 
direção contrária a este último; é 
aquele no qual Lacan subverte o 
cogito ergo sum e postula: lá onde 
penso, não sou e expressa que o 
interessante para o analista na po-
sição de escuta é esta subversão, 
quando o sujeito da enunciação é 
mobilizado pelo conteúdo emer-
gente do inconsciente. 
   É pelo afastamento da subjetivi-
dade cartesiana que as formações 
do inconsciente se manifestam 
através de sintomas, enganos, lap-
sos, esquecimentos, sonhos, atos 
falhos, etc (ORNELLAS, 2020). É 
por este afastamento que se torna 
possível alcançar a diferença de 
que “[...] o sujeito não é a sua in-
teligência, não está no mesmo ei-
xo, é excêntrico.” (LACAN, 1987, 
p. 16). O saber do inconsciente 
escapa ao sujeito quando ele fala. 
O inconsciente é, também, o dis-
curso do Outro. O objeto do desejo 
é o objeto do desejo do Outro, e o 

desejo é sempre desejo de uma 
outra coisa, que é o que falta ao 
objeto primordialmente perdido 
e, portanto, não pode ser preen-
chido por nenhum objeto.  
   Para a psicanálise, o ser huma-
no não nasce sujeito. É por meio 
da imagem do eu corporal como 
unidade que o sujeito vai se 
constituir. A função do estádio do 
espelho, expressão lacaniana, 
emer-ge para falar sobre o mo-
mento psíquico e ontológico do 
humano situado entre os primei-
ros seis e 18 meses de vida. Esta 
fase refere-se à constituição da 
imago, no sentido de estabelecer 
uma relação do organismo com 
sua realidade. Essa assertiva im-
plica a ideia da aquisição de uma 
imagem corporal que advém da 
relação com o outro semelhante.      
   O contexto do reconhecimento, 
pela criança, de sua própria ima-
gem é estruturante para a identi-
dade do sujeito, e esta, vivida 
em uma relação narcísica e ima-
ginária com o outro, coincidindo 
com a entrada do Complexo de 
Édipo, o qual estrutura o acesso 
do sujeito ao simbólico e o ins-
creve no lugar de ser desejante. 
Essa experiência é vivida de for-
ma singular para cada sujeito e 
implica um corte, uma separação 
na relação dual, cuja consequen-
cia é um sujeito marcado pelo 
enigma do desejo. 
   Então, se por um lado, a priori, 
o espelho figura o  narcisismo,  o  

simulacro do olhar do outro, e o 
estado de alienação do sujeito, no 
sentido de um pensar decalcado 
pelo outro ou pela verdade que lhe 
aproxima; por outro, simboliza a 
marca da diferença entre o eu  
epistêmico e eu subjetivo (sujeito 
do desejo) (ORNELLAS, 2020), cu-
nhado por Lacan (1987) enquanto 
o estádio do espelho. Esta formu-
lação, além de representar o lugar 
do imaginário e da constituição do 
sujeito a ser ocupado pelo eu cor-
poral, implica também a “[...] ideia 
da aquisição de uma imagem cor-
poral advinda da relação com o 
outro semelhante.” (ORNELLAS, 
2020, p. 43-44).  
   Ao enlaçar esta operação lógica 
à constituição do sujeito, reco-
nhece-se que os modos de subje-
tivação do sujeito do desejo tam-
bém estão atravessados pela pre-
sença do outro numa inscrição 
social. Assim, o desejo para Lacan 
(1987, p. 211) “[...] tem um ca-
ráter radicalmente rasgado [...]”, 
que ao fazer ligação ao sujeito, 
na cadeia significante sujeito do 
desejo, revela-se na tentativa de 
unir os estilhaços que nunca se 
completam efetivamente. Nesse 
sentido, a busca desta unidade 
incorpora angústias, inquietações, 
medos, incertezas e morte das 
vaidades que pode (re)vestir ou 
mover este sujeito faltante.  
   Assim, o pensamento de Lacan 
(1987) nos faz elevar o estádio 
do espelho à simbolização do su-
jeito pela percepção de si em sua 
própria imagem ou no cuidado de 
si (relação consigo mesmo) en-
quanto processo ético de subjeti-
vação (FOUCAULT, 2010), caucio-
nado pelo movimento de presen-
ça, fala, olhar e/ou escuta do ou-
tro que o  aproxima. Contudo, 
esta aproximação do outro não 
pode se instalar em uma conduta 
(i)lógica de socialização do sujei-
to: internalizar, adptar e/ou alie-
nar-se. Por mais que o sujeito vi-
va estes processos, “[...] há algo 
anterior aos processos de sociali-
zação, algo que não é ainda um 
Eu, mas é um corpo libidinal poli-
morfo e inconsciente.” (SAFATLE, 
2020, p. 23). 

https://www.youtube.com/watch?v=6A_AAnWkA9U
https://www.youtube.com/watch?v=6A_AAnWkA9U
https://www.youtube.com/watch?v=6A_AAnWkA9U
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   Em síntese, o plano psíquico e  
ontológico da Garota em frente ao 
espelho de Picasso (1932) mani-
festa a fase do espelho em sua 
singular representação lacaniana 
do “falta-a-ser”, do sujeito dese-
jante que opera na incompletude. 
Diante do espelho, a imagem do 
eu epistêmico, que já não é mais 
narcísica, se compõe em unidade 
para se confundir ao eu subjetivo. 
No sentido inconclusivo, o fundan-
te do  estádio do espelho no ins-
tante da assunção da  imagem  do  
corpo no espelho, é que a criança 
frente ao grande Outro olha para  

 

este como se lhe pedisse para  
autenticar o que ela vê. O reco-
nhecimento desse grande Outro 
quando diz: “Esse é você!” É um 
momento de júbilo e a partir daí a 
constituição de sujeito do desejo 
emerge: espaço mítico em que a 
esse humano se constitui numa 
identificação com seu semelhan-
te. 
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O apagamento do simbólico e do estético 
das paredes de nossa escola 

 
Ânja Ribeiro 

Capoeira e educadora – Grupo de Capoeira Angola Zimba 

   Já há algum tempo tenho refleti-
do sobre o espaço físico da escola 
como um dos principais indicado-
res de sua falência. Para refletir 
sobre isso, quero dialogar aqui 
com o filósofo Luís Carlos Ferreira 
que na última edição do Jornal Fu-
xico nos presenteou com o artigo 
intitulado “Os inimigos íntimos da 
educação brasileira”. Entre as vá-
rias questões pertinentemente le-
vantadas pelo autor, a central é 
como o racismo, mais que coe-
xistir, pode fundamentar a edu-
cação, impedindo que ela funcio-
ne, como o define Ferreira 
(2021, p. 14) como “um lugar 
poético de derivas (transfor-
mação) da humanidade... um 
território privilegiado da afirma-
ção da vida, da coletividade e de 
potencialização da criação”. 
   Nos últimos anos, tenho atua-
do como professora de Capoeira 
Angola da Educação Infantil na 
cidade de Salvador. Pressupõe-
se que, em se tratando da capi-
tal mais negra do mundo, fora 
de África, Salvador seja um local 
onde os fundamentos da cultura 
de matriz africana estejam pre-
sentes na educação. Pressupõe-
se também que a presença cada 
vez mais comum da Capoeira 
dentro das escolas signifique um 
maior espaço para a história e a 
cultura pretafricanas no Brasil. 
Será que isso é uma realidade? 
   Sou integrante desde 2005 do 
Grupo de Capoeira Angola Zim-
ba, que nasceu na comunidade do 
Pituaçu, na região da Boca do Rio. 
Desde o início, a aprendizagem da 
Capoeira Angola passava pela vi-
vência da coletividade que ia para 
além dos horários de treinos, es-
tendendo-se para os momentos de 
construção e manutenção do espa-
ço físico da capoeira. Esses espa-
ços funcionam como “quilombos”, 

conforme definidos pela própria 
comunidade angoleira. São assim 
denominados no cotidiano da ca-
poeiragem porque funcionam co-
mo território de resistência da 
cultura pretafricana, sobretudo 
quando inseridos na comunidade, 
onde a violência permanece as-
sombrando as famílias que têm 
em seu seio jovens negras/
negros, principais vítimas de uma 
polícia despreparada e de um sis-

tema acostumado a criar vilões, 
como o narcotráfico, para justifi-
car o extermínio dessa população, 
perseguida e acuada desde o iní-
cio de um projeto de nação cha-
mada Brasil.  
   Desde o início, a tentativa de 
construção e manutenção de um 
espaço foi parte da luta do Grupo 
Zimba, que via nele uma condi-

ção para a própria prática já que a 
Capoeira precisa de um local capaz 
de dialogar com o caráter simbóli-
co e estético da capoeira, ou seja, 
aquilo que existe de mais fundante 
numa luta de matriz africana, cuja 
forma de organização encontrou o 
diálogo com as nações indígenas 
que acolheram a população negra 
recém-chegada ao Brasil colonial. 
O quilombo da capoeira funciona 
como o que Beatriz do Nascimento 

chamou de brechas alternativas 
forjadas “para consertar as dis-
torções criadas na sociedade 
brasileira e que colocam o negro 
na condição de privação de exer-
cer efetivamente a sua cidada-
nia, liberdade e protagonismo de 
suas ações inclusive como deten-
tor de saberes e conhecimentos 
ancestrais” (1987).  
   A prática da Capoeira Angola 
durante 16 anos me fez entender 
o seu potencial como ferramenta 
para educar através dos pilares 
da coletividade, da oralidade e 
da comunhão com natureza, fun-
damentos das culturas de matriz 
africana e indígena e de suas 
formas de se relacionar com o 
mundo. O espaço para o simbóli-
co e a estética de matriz afro-
indígena inerentes a esses espa-
ços de capoeira são partes fun-
dantes desse processo de educar 
praticado na capoeira. E, ao 
mesmo tempo, é exatamente a 
ausência desses elementos fun-
dantes de nossas culturas motri-

zes que fazem da Capoeira dentro 
da escola uma espécie de estran-
geira no ninho, uma vez que nos-
sas escolas apagam de suas pare-
des qualquer resquício de relação 
com essas culturas. O espaço de 
capoeira se configura, então, na 
chance dessas e desses jovens se 
reconhecerem ao escapulir aos pa-
drões indo-europeus que permei-

Raíssa Xavier 
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am e determinam nossa educação 
e as práticas pedagógicas que as 
representam. Padrões que Luís 
Carlos Ferreira aponta como res-
ponsáveis por uma educação mo-
nocultural e antipoética porque 
“evidencia a aniquilação do diverso 
no campo da educação. Dizendo 
de outra maneira, a filosofia da 
educação no Brasil apresenta-se 
como uma antipoética, quando es-
ta aniquila o diverso” (2021, p. 
14).  
   Os espaços de capoeira do Gru-
po Zimba, sempre chamado de 
“nosso quilombo”, são capazes de 
ressignificar os sentidos apagados 
pelas paredes escolares, formata-
das por sua ausência de cores e 

 

sirenes que mais lembram os pre-
sídios, nos casos dos colégios pú-
blicos de nossa cidade; ou os par-
ques temáticos dos shoppings 
centers, no caso de nossas esco-
las infantis particulares, prepara-
das para o consumo. O caráter 
simbólico das cores e o sentido 
estético das formas, recursos e 
materiais utilizados em sua ambi-
entação física são carregados de 
história, cuja semântica está lon-
ge de reduzir os significados do 
espaço sobre o conteúdo a ser 
desenvolvido no seu interior.  
   Não é nada arbitrário que a 
conquista de um espaço para o 
desenvolvimento de suas ativida-
des siga sendo um desafio para 
os grupos de capoeira. A despei-
to disso, o grupo Zimba mantém 
seu espaço na comunidade do 
Pituaçu, como seu quilombo jun-
to a essa população que encon-
tra na capoeira um território de 
com-vivência, seja por suas co-
res e formas, seja por sua forma 
de organização e manutenção, 
coletiva, compartilhada, cantada 
e dançada porque assim é nossa 
cultura. O espaço de capoeira é 
nossa África reconstruída no pla-
no estético e simbólico, é nossa 
tribo que reúne as várias nações 
nos seus elementos comuns e 
diversos que se somam como a 
palha; a cabaça; os tecidos e o 
tambor; o Agogô e o Caxixi; as 
plantas, os cheiros e os santos; 
as cores da parede, desenhos e 
imagens. 
   O filósofo e historiador Joseph-
Achille Mbembe chamou atenção 
para o quanto o combate para 
aniquilar o projeto de coloniza-
ção em sua rede de dependência 

e supremacia teria sido imaginado 
em sua dimensão simultaneamen-
te onírica e estética: “[...] como 
uma espécie de ascensão do ho-
mem ao mais alto grau das facul-
dades simbólicas ao começar pelo 
próprio corpo, meneando os seus 
membros e sua razão ao ritmo dos 
cantos e da dança, riso estridente 
e superabundância de vida 
(MBEMBE, 2013, p. 22). Um plano 
que ainda não se concretizou por-
que sabotado pelos mecanismos 
de opressão que sabem o poder do 
simbólico e do estético.  É preciso 
atentar para os espaços de nossas 
escolas como condição básica para 
uma educação viva e grávida do 
diverso que assume várias formas, 
sons, ritmos, cheiros e cores. As-
sim, a capoeira não estará na es-
cola como uma estranha no ninho, 
mas levando para dentro dela, um 
mundo capaz de ressignificá-la e 
lhe garantir vida.  
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Suel Santos 

O homem se sentará à mesa 
com seu olhar limpo porque a contos e crônicas 

Escrever é libertar-se 
 

Rafaela Pereira 
Acadêmica de Letras da UEFS  

   Em minhas atribulações, incerte-
zas e dúvidas de uma rotina relu-
tante, caminho em uma ânsia, não 
de vômito, mas uma ânsia de jo-
gar pra fora, palavras sem nexo 
que se formam em meu cérebro. 
De sentidos aguçados e olhos fe-
chados, apalpo, cheiro, sinto aro-
mas doces e cálidos. Entro no 
quarto, olho para cima e vejo o 
teto. Na verdade não era exata-
mente o teto que gostaria de ver e 
sim o céu com toda a sua imensi-
dão fascinante. Só basta fechar os 
olhos que o vejo perfeitamente. 
Não só o céu mas, uma orquestra 
sinfônica de fadas, onde o maestro 

é um elefante com asas de falcão, 
acompanhados de um tenor, o 
senhor papagaio do bico fino. Lú-
cia e Edmundo puxa-me para 
Nárnia, mas sinto-me tão encan-
tada com a orquestra que deixo 
para mais tarde.  
   Terminado meu êxtase da or-
questra, abro a janela e do outro 
lado da rua vejo Dafne, a minha 
princesa guerreira e rebelde que, 
mesmo grávida, liderou uma re-
belião para a guerra. Na outra 
esquina vejo Alice uma workaho-
lic que durante toda a vida priori-
zou seu trabalho, falhando mise-
ravelmente no amor. Levanto a 

cabeça e olho para o céu. De lá 
posso ver César um vaqueiro apai-
xonado que viaja com um piano só 
pra fazer uma serenata para a sua 
amada, consigo sentir as sensa-
ções, e choro, sorrio com eles. Es-
tão comigo todo o tempo, mas a 
realidade me impede de estar com 
eles, me bloqueia e peço descul-
pas a eles por não poder dar-lhes 
a atenção que merecem.  
   Mas o amor que sinto ao escre-
ver, o prazer que me invade ao 
criar é tão intenso e enlouquece-
dor. É como um suspiro de ar fres-
co num quarto cheio de fumaça. 
Escrever é estar na realidade e 
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Amor literário  
Nelson Junior 

Rafael Jambeiro-Ba 

O homem se sentará poemas 

fora dela, oscilando entre dois 
mundos, o sensível e o das idei-
as, como escrevia Platão. É fazer 
rascunhos confusos só para se 
livrar de sentimentos que sufo-

 

cam. Escrever é um ato de 
amor um dos sentimentos mais 
intensos da espécie. Antes de 
tudo escrever é libertar-se. Por 
isso o faço, pois a confusão que 

se forma em minha mente é tão 
grande, que não sei quantas pa-
lavras serão suficientes para co-
locá-la em ordem. 
 

   Me disseram que o amor se 
encontra na esquina. Não 
sei...Talvez! Só sei que o amor é 
sentir... (já me disseram isso uma 
vez). É um embrulho no estô-
mago, uma zonzeira na mente, 
um desejo ardente e um turbilhão 
de sensações. Ai, que me dera 
amar. Quem sabe assim não 
viverei o conceito de amor que me 
disseram um dia. Dizem que tudo 

na vida passa, então o bendito 
amor, também, passa... Às 
vezes penso que o amor se 
encontra na esquina, viu? Por  ser 
tão pas-sageiro. Rápido igual a 
um trem.  
   De todas lições de amor, viver 
para  amar deve ser a melhor. 
Amar aos pássaros, amar à 
natu-reza, amar aos meu livros 
(ah, meu livros... Como os amo), 

amar à vida, ela é tão breve. 
Sabe? 
   Chego à conclusão que amar a 
vida é uma das mais belas lições 
de amar. E o amor próprio? Ah, 
esse é o melhor de todos. Nada 
melhor do que amar a si mesmo. 
És uma lição de amor. Ô 
sentimento que só me 
engrandece. O AMOR. 
 

Priscila Lopes 

A beleza na bravura 
 
Pra que negar a identidade? 
Por que encontrar padrão? 
Não é melhor se aceitar 
Na sua perfeita imperfeição? 
 
Falam do cabelo duro 
Ou da pele escura 
Mas, no fundo se esquecem 
Da beleza na bravura. 
 
Olha a diversidade 
Beleza do povo preto 
Negritude em verdade 
Orgulho sempre no peito. 
 
Comparação lhe impede 
De ser o que você quer 
Liberdade lhe permite 
Ser quem realmente é. 
 
Ame-se do seu jeito 
Valorize o seu lugar 
É por sermos diferentes 
Que conseguimos lutar. 

 
Camila Anunciação 

Feira de Santana-Ba 

Consciência Negra  
Tem quem ache que é vitimismo 
Coisa de gente vulgar, 
Se baseiam no achismo 
Mesmo com dados para comprovar, 
Mas, já que é tudo "mimimi" 
Me diz quantos pretos são mortos 
injustamente por aí 
E quantos deles são aprovados no 
vestibular? 
 
Experimenta nascer preto e da fa-
vela 
Sendo julgados pela sociedade, 
Onde preferem te ver jogados numa 
cela 
Do que sentados em uma cadeira 
da universidade. 
Mas, já que é tudo falta do que fa-
zer 
Experimenta você 
Não poder andar em paz na própria 
comunidade. 
 
A bala só namora corpo preto 
E não é porque estava na frente, 
De dez vítimas do preconceito 
Advinha... Dez eram inocentes! 
 
Riem se usamos tranças ou turban-
tes 
São fatos que lembro e relembro, 
Mas o mundo está cheio e ignoran-
tes 
Porque as pessoas só lembram de 
falar sobre Consciência Negra 
No dia 20 de novembro. 
 
E não é delírio meu 
Espera o dia passar 
Quase ninguém mais vai lembrar 
Porque uma metade que lembrou 
Já esqueceu! 
E a outra metade que lembra 
Comemorou a consciência 
Continua na... RESISTÊNCIA 
Porque do lado de cá é assim 
Resistir para existir!  

Julia Poeta 
Feira de Santana-Ba 

Vozes que ecoam 
 

Falam da nossa pele, do nosso 
cabelo, da nossa cor 
Falam tudo e até dispensam 
Que temos uma história 
Menosprezam nosso valor. 
Esquecem que somos símbolos 
da resistência 
Com tanto preconceito, ódio e 
perversidade 
Tentam minar nossa existência. 
Falam com hipocrisia 
Rejeitam a diversidade 
Ferem a democracia 
E maltratam a dignidade. 
Vivemos em um país 
Em que o racismo é velado 
Mas, também... 
É tantas vezes, escancarado. 
Mesmo assim, a quem o negue 
 

Inda diz: isso é bobagem, 
vitimismo, ou até mesmo mi-mi-
mi. 
Mas, uma coisa é certa: o racismo 
existe sim. 
É algo tão enraizado 
E infelizmente, está longe o seu 
fim 
Desde os séculos passados 
Tem ceifado tantas vidas 
Provocado dor e desamparo 
Para inúmeras famílias 
E, pelas trilhas da memória 
Sigamos cicatrizando feridas 
Ressignificando a nossa história. 

  
Girlene Ferreira 

Feira de Santana-Ba 
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Pitter Santos 

Sangue 
 
O sangue que colora a vida 
navega como água de riacho... 
se guarda no porto do corpo... 
cobre o peito e desfaz a mágoa 
e como força e fé nos guarda... 
 

O celebrar 
  
Creias 
no que crias 
e semeies 
o melhor... 
Alimenta-te 
do fruto 
mais puro 
e assumas 
a vida 
repleta da cor 
que envolve o sol... 
 

Pela fresta da porta 
 
A alma inquieta se aquieta 
quando o Eu Poeta 
vai em busca do amor 
que deixas nu 
para que o veja 
pela fresta da porta 
convidando-me a entrar... 
 

Cezar Ubaldo Araújo 
Feira de Santana-Ba 

Para lá do tempo 
 
Há um tempo sem tempo Perdido 
num tempo. 
Tempo, tempo, tempo. 
Que todos trilhem pra gente se 
vê. 
Para lá do tempo 
Existe o desejo 
De um louco tempo 
Teu 
Para lá do tempo 
Há corpos que vibram 
Parados num tempo 
Nosso, tempo meu. 
Para lá do tempo 
Deste meu tempo 
Há um vácuo que suga 
O presente sem tempo de vida 
Para lá no tempo 
Tu existes 
Eu existo 
Nós existimos 
Sem tempo 
Nosso tempo 
Para lá no tempo 
Há um tempo, sem tempo 
Que chora, por não te ter, 
Há tempo, por que passares se 
não posso lhes ter? 
 

Mylena Rocha 
Feira de Santana-Ba 

Miudeza 
 

Eu sei quão inevitável será não 
ousar me molhar. 
Ainda que o ardor nos olhos me 
faça inquieta 
Amar a pureza de molhar os pés e 
deixar o sal salgar... 
Sentar à beira 
Esperar que ele me toque 
 
Pôr as mãos e sentir firmemente 

Agnaldo Rocha 

O balanço das águas embaraçar a 
nitidez da minha visão sobre elas. 
Pular as ondas 
Sentir o perfume da maresia. 
Olhar. 
Fazer realce à lembrança de que 
sou pó. 
Ínfima. 
 
Escutar o vaivém que eleva: a 
alma 
Naturalmente, o mar é grande, de 
miudezas. 
E eu, humilde amante. 
 

Pâmela dos Santos Porto 
Feira de Santana-Ba 

  A maior riqueza  
  do homem 
  é sua incompletude. 
  
  Nesse ponto 
  sou abastado. 
 

  Manoel de Barros 
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Sóis postos   
 

Auroras infindáveis, 
Sóis postos. 
Gotículas de chuva caem, 
Astro-rei em êxtase. 
O mundo sorri, 

Mãe de romA. 
  
Amor que não perde a força e 
nem acaba 
Esse que é o mais poderoso do 
mundo 
Que move céus, terras e monta-
nhas 
Um amor que guia, protege e en-
sina 
Em um mundo onde tudo é incer-
to 
menos esse amor 
o Amor que não espera nada em 
troca 
Você já teve esse amor? 
 
Esse amor que até te engana, 
quando diz na volta a gente com-
pra 
Que é abusivo quando questiona, 

Dia do INDÍGENA é todo dia  
  
Para falar em massacre  
Em lutas e desafios,  
A gente para e reflete  
Em dezenove de Abril,  
E vemos que o que somos 
Vem dos verdadeiros donos,  
Das terras deste Brasil.  
 
Quando os europeus chegaram  
O Indígena aqui já vivia,  
Já cuidava dessa terra  
E com zelo se servia,  
Sempre cumpriu com o dever 
E, portanto, eu posso dizer,  
Dia do Índio é todo dia.  
 
Sabemos que os portugueses  
Massacraram essa cultura,  
E aonde houve protestos  
Combateram com a tortura,  
Num trajeto desumano 
Os indígenas e africanos, 
Passando por amarguras. 
 
O Indígena, por exemplo 
Foi chamado de gentil, 
E podem ter a certeza 
Que não foi por elogios, 
Foi por desprezo e abandono 
E por não considerar donos, 
Das terras deste Brasil. 
 
Enquanto a cultura indígena 
Preserva o meio ambiente, 
O plano capitalista 
Deixa o planeta doente, 
Por muitos atos banais 
Já extinguiram animais, 
E muitos Rios permanentes. 
 
Para preservar a terra 
Com todas as criaturas, 
Índios sofrem preconceitos 
Mas enfrentaram com ternura, 
E nunca foram passivos 
Entram em grandes abismos 
Mas combatem com bravura. 
   
Pois temos plena certeza 
Que o índio não se curvou, 
Desde que foi oprimido 
Quando Portugal chegou, 
Sempre esteve em disputas 
Marcando espaços de lutas, 
Pois nunca se conformou. 
  
Espero que você lendo 
A minha breve mensagem, 
Entre na luta dos Índios 
Preserve a nossa paisagem, 
Pois é preciso que a gente 
Tenha atitude prudente, 
Com consciência e coragem. 
  

Justino Nunes 
Santaluz-Ba 

Gilucci Augusto 

Naquilo que me reparto. 
O tédio se decompõe, 
E a melancolia se oculta. 
A paixão ígnea pela vida, 
Ofuscou a face da viuvez. 
Meu canto soa e adentra, 
Onde a alma tanto floresce. 
E da janela a voz exalta, 
O canto doce, tanta magia. 
A luz do sol posto me afaga, 

 
Mãos da alegria 

 
Acreditando em dias melhores, 
E na luz do amanhã de glória. 
Sim. Seguiremos em frente, 
Escrevendo uma nova história. 
 
As mãos unidas sempre acolhem 
E se convertem em abraços. 
Que na paisagem lírica da janela, 
Sorriem e do amor revelam laços. 
 
As mãos da alegria, da esperança, 
Do perdão e do amém. 
Sim, são elas que animam a vida, 
A minha e a sua também. 

  
Maroel Bispo 

Feira de Santana-Ba 

Wilis Araujo 

vai com quem? volta com 
quem? 
Que é possesivo por que te põe 
limites 
quando esbraveja, você não é 
todo mundo 
Amor que desconfia 
e logo percebe sua cara de 
quem está aprontando 
  
Um amor que sente tudo 
Que prevê a tua dor 
Que te deu uma vida 
E que daria a própria vida pela 
sua 
Você já teve um amor assim? 
  
que te chama de Meu filho 
com a boca cheia de amor 
Alguém já te disse isso? 
Meu neguinho... 
Minha vida... 
Você já sentiu esse carinho? 
Que pede pra você ficar, mesmo 
quando já é sua hora 
Mas como dizer isso pra um 
amor que nunca vai embora 
para esse amor não tem hora de 
ir 
O tempo não passa, você não 
cresce, e suas asas são só suas 
Só existe na sua imaginação 
 
E mesmo quando você virar 
uma estrelinha 
Esse amor ainda vai existir, a 
saudade não mais vai passar 
A sua felicidade é a dela, sua 
tristeza e sua dor também 
Você já foi a razão de viver de 
alguém? 
Você sabe o que é ser a razão 
de viver de alguém? 
Esse é o amor de mãe 
  

Wilis Araujo 
Santa Bárbara-Ba 
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Nas páginas fuxiqueiras 
Saberes se reinventam, 
Ganham cores, se deslubram, 
Se ascendem, se assentam.  
Versos de um poeta novo 
Ou as crônicas de um povo 
Nelas também se acrescetam. 
 
Nosso jornal tem labor 
Próprio da universidade, 
Mas também tem o sabor 
Da vida em comunidade; 
Tem o verso sertanejo 
E o ilustrar benfazejo 
Com gosto de humanidade. 
 
Seja o saber cientifico, 
Filosófico, literário  
Ou a foto de uma planta 
Têm o mesmo itinerário.  
A senda do humanismo 
Aqui não encontra abismo, 
Tem um curso libertário. 
 
Fuxico são cores vivas 
Juntas a se completar, 
Com formato artesanal 
E beleza singular. 
Tem vida contemplativa, 
Uma verve coletiva 
E o poder de se espalhar. 
 

Luciano Ferreira 

O Fuxico desconserta 
O perfeito e o resolvido 
Reflete, indaga e supõe 
Outra estampa pro tecido. 
Para a crítica ou para o belo 
Da corrente é o forte elo 
Emendando o dividido. 
 
50 tons de Fuxico 
Na toalha do saber 
50 graus de abraços 
Pro coração aquecer. 
Fuxico se reinventa 
E do parto dos 50 
Infinitos vão nascer. 
 

Romildo Alves 

Fuxicamar  
 
Em sua tecitura 
O fuxico dá origem  
A uma policromia 
de flores  
 
De igual modo  
o Jornal Fuxico 
desperta urdiduras 
Cri-ativas 
das sabenças aos 
Eco-amores. 
 

Poliana Pinheiro 

50 Tons de cultura 
 
Um produto da Universidade 
Com desígnio transdisciplinar 
Nasceu TRANS para transversalizar 
Transcender, transbordar pluralidade 
Na UEFS criou identidade 
E voou para além daqueles muros 
Transitando ao construto de um futuro 
E a cultura instrumento de ação 
Na complexa identificação 
De um saber renascente e maturo 
 
Cooperou, gerando a inspiração 
Criação de tecelã sertaneja 
Que, ao olho humano, benfazeja 
Com as obras geradas no sertão 
Entrelaços em multicoloração  
Traços vivos de artesanato rico 
Deram ao TRANS a alcunha de FUXICO 
Que seguiu a trançar informação 
 
É espaço para a filosofia 
Para arte, espiritualidade  
Por essa transdisciplinaridade 
A ciência faz sua travessia 
O informe, a imagem, a poesia 
Dão ideia de seu potencial 
Nesse banho de cheiro cultural 
Já é a quinquagésima edição 
Resultado de uma reunião 
De uma ideia, de um sonho de um jornal  
 

Valdir Cavalcante  

Tecido 
 
O Fuxico é tecido 
Com bravura e sentimento 
50 vezes cirandando 
Corações e pensamentos 
 
Tem artigos, ficção 
Poesia e informação 
Filme, livro: sugestão 
Arte de bonitamentos. 
 

Weslley Almeida 

Tecituras  
 
Nas tecituras fuxiqueiras 
ao se semear o ecoamor 
combate-se o ódio pela raiz 
e no ermo esparrama flor 
há cinco dezenas de plantio 
em combate ao desamor 
entre flores e espinhos  
a transformação é multicor. 
 

André Bispo 

Do Fuxico aos fuxiqueiros/as 
Os caminhos se confundem 
Numa mistura generosa 
De saberes que transcendem 
O ser Universidade 
Na rica diversidade 
Os fazeres se difundem 
 
É na pluriversidade 
Que o Fuxico se enrama 
Com imagens e escritas 
Na poesia se esparrama 
Nas 50 edições 
Que traduzem pensações 
De quem pensa, sente, ama... 
 

Cid Fiuza 

na costura do fuxico 
fios e estampas multicores 
entoando-se cantorias 
saboreiam-se os amores 
 
em tecidos alinhavados 
vai-se tecendo a lida 
fibras, pontos e nós  
atam e desatam a vida 
 
FUXICO que gira na roda 
reluta, resgata, resiste  
delira, deleita, desenha 
dança, debulha, persiste  
 
a ponta da agulha fere 
alveja, sangra, cria 
dói, encoraja e cinge 
(a)linha: sabedoria!  
 

Edna Andrade 
Nascer, crescer e transceder 
Essa é a rota do Fuxico 
Que o mundo inteiro gosta de ver 
 
Contando "causos" suaves e potentes 
Os fuxiqueiros daqui seguem felizes 
A formar os elos dessa corrente. 

 
Taizy Pereira 

Fuxicação  
 
Jornal Fuxico, vamos fuxicar 
Em estampas e trançados 
Fluxos das inquietudes 
Movimentos entrelaçados 
Policromia da vida 
Ecos da alma atiçados. 
 
São cinquenta edições 
De dialogias fecundas 
Contos, artigos, poemas 
De filosofias que inundas 
A existência humana 
E vivências profundas. 

 
Mário Moura 

Vivas ao Fuxico nº 50! 
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