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EDITORIAL

Caros leitores,

É com imensa satisfação que apresentamos a décima primeira edição do Varal de Notícias do 
PPGEL/UNEB, intitulado: “Leituras Plurais”. Esta edição traz como proposta a exposição e 
reflexão sobre as mais variadas formas de leitura que vivenciamos em nossa sociedade, objeti-
vando ampliar o olhar dos leitores para a percepção de que ler ultrapassa a ideia djavaneana de 
“Um dia frio, um bom lugar para ler um livro...”. 
 
Com a chegada de outros suportes de leitura e escrita (tablets, smartphones, kindles, notebooks, 
etc.) somada à rotina acelerada em que a sociedade vive, a leitura passa a acompanhar e a se 
adaptar a esse novo modelo cultural e existencial da humanidade.

Foi pensando nisso que decidimos trazer diversos gêneros para as nossas páginas. Começamos 
com os audiolivros; depois, trazemos alguns poemas para dar asas à imaginação; um artigo 
sobre formas de leitura; um mosaico que retrata o quanto as pessoas leem nos diversos espaços 
da cidade. Mostramos, nesse Varal de Notícias, que a inovação das práticas leitoras nos leva aos 
novos modelos de produção textual. Apresentamos uma entrevista com um jornalista e consul-
tor em audiodescrição e uma entrevista com uma banda de hip hop, além de trazermos o resulta-
do da combinação de leitura e astrologia, privilegiando os signos do zodíaco e diversas outras 
formas de entretenimento que prenderão a atenção de vocês até a última página!

Afinal, quem vai querer ficar de fora dessa discussão sobre pluralidade num contexto social em 
que o individualismo é cada dia mais presente? Quem vai perder a chance de ter um ponto de 
encontro, ainda que virtual, que possibilite o acesso à informação e ao posicionamento de 
pessoas tão distintas reunidas em prol de divulgar e promover a leitura nos dias atuais?

Então... vamos começar uma bela viagem pelo mundo plural da leitura?

Equipe Editorial
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AUDIOBOOK: UMA PRÁTICA DE LEITURA PELA ESCUTA

 Fonte: Escola Educação 
https://escolaeducacao.com.br/amp/audiolivro-gratis-para-voce-baixar/

Thaís Pires do Carmo Santana
pirest7@gmail.com

Mestranda do PPGEL/UNEB 

A tradição oral, ou seja, o ato de narrar histórias, contos, poesias e outros gêneros textuais 
persiste por muito tempo ao longo da evolução da história humana. Já a escrita, como um 
conjunto de signos e símbolos a ser decodificado, levou séculos para se constituir. Considerando 
esse aspecto, os modos de ler, a exemplo de audiolivro ou audiobook, como forma de entreteni-
mento, não nos parecem uma ruptura com as formas tradicionais de leitura. Os termos são 
novos; todavia, a prática e os propósitos são antigos. É importante ressaltar que essa modalidade 
de leitura tem caráter complementar e não visa a exclusão dos suportes impressos. 

No Brasil, o audiolivro ou audiobook é usado principalmente por pesso as com deficiência 
visual. Contudo, esse suporte de leitura tem ganhado espaço também nos grandes centros urba-
nos, uma vez que possibilita o acesso à leitura no trânsito. Os audiobooks são gravações de 
obras literárias que priorizam a voz humana. Dessa forma, as imagens visuais são formadas no 
imaginário do leitor a partir de impressões provocadas pelos sons e palavras vindas da voz.

A novidade tem se popularizado devido ao barateamento dos recursos tecnológicos. Assim, 
através de múltiplas plataformas e suportes – no som do carro, em tablets, smartphones, repro-
dutores de áudio digital, novos títulos de audiolivros são disponibilizados para download ou na 
nuvem. Esse suporte possibilita que a leitura de obras seja possível em diferentes instâncias. O 
leitor é envolvido no texto e simultaneamente desempenha atividades corriqueiras do dia a dia.
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Pesquisas recentes apontam que as pessoas, de modo geral, reconhecem a importância da leitura 
como fonte de informação e entretenimento, embora aleguem que não dispõem de tempo para 
criar o hábito de ler. Nesse sentido, os audiobooks caracterizam-se como uma alternativa para 
divulgar a prática da leitura. Além disso, promovem a divulgação de autores independentes e a 
democratização do acesso à leitura. 

No Brasil, existem algumas plataformas que disponibilizam audiobooks em português, como, 
por exemplo, a Ubook, criada em 2014, que se assemelha à Netflix: o usuário paga um valor 
fixo mensal e tem acesso a todo o acervo. Também existem podcasts que viabilizam o consumo 
de audiolivros. Salienta-se que a mistura entre a escrita e a oralidade, a realização de produções 
sonorizadas baseadas em diferentes obras literárias, como as de entretenimento, não configura 
um movimento de ruptura em relação ao contexto cultural vigente, mas assinala uma variação 
e/ou transformação das práticas de leitura historicamente constituídas e presentes.

REFERÊNCIAS
DALMOLIN, Aline Roes; MARONEZ, Indira Tatsch. Audiolivro e história das tecnologias de gravação e 
reprodução sonora: um produto em construção. Universidade do Rio Grande do Sul: Porto Alegre, 2015. 
MOMENSO, Regina Maria et al. Educar com podcasts e audiobooks. 1.ed. – Porto Alegre: CirKula, 2016. 180 
p. [e-Book]. 
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Fonte: Can Stock Photo.  https://www.canstockphoto.com.br/voando-livros-9790339.html

Me leva
Pássaro livro
Com tu’asas

Para livre
Contigo, Ser

Um só

Lindalva de Oliveira Simas Almeida
losalmeid@gmail.com

Mestranda do PPGEL/UNEB

MÚLTIPLO
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DO ÍNTIMO À INTERAÇÃO: FORMAS DE (RE)LEITURAS NA ERA 
DIGITAL

Fonte: Casa do Bruxo
http://www.casadobruxo.com.br/literatura.html 

Alana Ché da Silva
alana-che@hotmail.com

Mestranda PPGEL/UNEB
Rebeca Fabiana Ferreira da Silva Santos

rebeca.ff.ss@gmail.com
Mestranda PPGEL/UNEB

 
Não há dúvidas de que, há séculos, o hábito da leitura se faz presente no meio social. O ato da 
leitura mudou ao longo do tempo. Segundo Robert Darnton (2010, p. 215), “antes costumava ser 
realizada em voz alta, em grupos ou em segredo e com uma intensidade que nos dias de hoje 
talvez nem sejamos capazes de imaginar”. Diante dessa concepção, é inevitável mencionar que 
as concepções diante do texto escrito, do livro e do sujeito leitor também mudaram conforme as 
demandas e discrepâncias socioculturais.

 
 Ainda de acordo com Darnton (2010), em um dado segmento histórico os livros eram vendidos 

como mercadoria. Porém, o surgimento do Iluminismo foi um marco na concepção do livro 
como objeto, como propulsor de status, para daí a concepção dele enquanto objeto transforma-
dor do intelecto ganhar força. Conforme observa Michel de Certeau:
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No século XVIII, a ideologia das Luzes queria que o livro fosse capaz de reformar a socie-
dade, que a vulgarização escolar transformasse os hábitos e costumes, que uma elite tivesse 
com seus produtos, se a sua difusão cobrisse todo o território, o poder de remodelar toda a 
nação (1998, p. 261).

O poder transformador do livro enquanto objeto do segmento cultural e epistemológico é inegá-
vel; sobre ele, podem perpassar vários tipos de concepções e leituras. É preciso “[...] entender 
o livro como força histórica” (DARNTON, 2010, p. 190). A crítica literária, durante anos, se 
preocupou em enaltecer a obra como produto criado por um autor (sobretudo, canônico), 
muitas vezes deslocando-a do contexto da realização da leitura. Essa concepção fragmenta o 
dinamismo autor-texto-leitor, como se o texto com o qual se depreende a leitura fosse autossu-
ficiente. Ressalta-se que 

O ato criador não é senão um momento incompleto e abstrato da produção de uma obra; se 
o autor existisse sozinho, ele poderia escrever tanto quanto quisesse, nunca a obra como 
objeto seria conhecida e seria preciso que ele desistisse de escrever ou se desesperasse 
(SARTRE apud COMPAGNON, 2003, p. 145).

Diante dessa perspectiva, é preciso endossar que a consolidação da obra literária, a sua vida 
histórica, somente numa perspectiva criacionista, não é suficiente para que ela se mantenha em 
circulação e continue atendendo às demandas epistemológicas, sem pensar na figura do leitor, 
a quem ela se destina. É impensável pensar o texto numa perspectiva contínua sem pensar em 
quem o lerá (LIMA, 1979).

Alguns estudiosos ponderaram abrir brechas para o efeito causado pela obra no seu receptor. 
Através desses estudos, houve um foco maior na forma como o leitor se sentia perante uma 
obra, o seu efeito catártico e, irremediavelmente, de que forma ele responderia a esse estímulo, 
enquanto sujeito social, coletivo ou individual. Considerou-se, dessa forma, que o texto literá-
rio só pode ser consolidado como tal se existir um receptor que interaja com ele (de forma ativa 
ou passiva) – tornando-o, assim, um leitor real, responsável por compor o sentido do que lê.

De acordo com Zappone (2009, p. 153), “[...] se o texto já não diz tudo, nem seu autor é o dono 
de um sentido para ele, o leitor tem sido considerado peça fundamental no processo de leitura”. 
A crítica literária tradicional quase nunca se debruçou ou realizou estudos aprofundados acerca 
do perfil e da significação que o leitor ocupava no contexto da escrita-leitura; quando era o 
caso, dedicava a ele um lugar muito instável num paradigma de nível intelectual, uma vez que, 
para os críticos, por muito tempo só houve espaço e relevância para a figura do escritor.
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A literatura tem, como função notadamente social, pôr em questionamento o conhecimento do 
ledor, o seu saber prévio (LIMA, 1979). Todo leitor, a partir das suas leituras e vivências parti-
culares, acumula um determinado repertório de escritas que permeiam as suas expectativas 
perante leituras a serem realizadas e outras que não terão sua predileção, de maneira opositiva. 

Nesse contexto de empoderamento/participação do público leitor, surge o conceito de cultura 
da convergência (JENKINS, 2009), que pode ser definida por um conjunto de transformações 
na esfera da cultura midiática a ser consumida, impulsionadas pelo desejo do seu público em 
buscar o que é “novo”, nesse caso, no contexto literário. Através desse comportamento do 
público leitor, se pode considerar a convergência como um pontapé inicial à participação e 
interação nos mais diversos contextos comunicativos, inclusive em meio web. Dessa forma, os 
indivíduos os quais se beneficiam dos produtos culturais em circulação no meio social que, 
anteriormente, restringiam a sua participação na circulação cultural somente ao consumo de 
bens e serviços, agora se sentem motivados, convidados a exercerem criticidade acerca do que 
consomem.

Em nossa sociedade, diversas transformações têm se configurado de forma constante e veloz. 
Os meios de comunicação, as formas de se relacionar, consumir e de compreender o mundo 
acompanham esse mesmo ritmo. No que diz respeito à leitura, novas demandas surgem e um 
questionamento se faz necessário: a leitura literária ainda tem feito parte do cotidiano dos sujei-
tos contemporâneos? No decorrer dessa edição, poderão averiguar a possibilidade de ter esse 
questionamento sanado. 

As práticas sociais têm se transformado continuamente em um processo significativo de intera-
ção que impacta profundamente o “cotidiano das pessoas, alterando a forma como se relacio-
nam, constroem e percebem valores e mesmo como constroem significados e sentidos” (RE-
CUERO & SOARES, 2013, p. 242). As diversas plataformas digitais vêm desencadeando 
mudanças nas dimensões culturais da sociedade e, porque não, nas dimensões de leitura. Isso 
não significa que a leitura passa a ser menos importante. Pelo contrário, ganha outros modos de 
existir, outras formas de significar para diferentes públicos e sujeitos. 

Em meio ao contexto de interação e participação do público leitor em relação às obras que 
consomem, é cada vez mais comum encontrar plataformas digitais (redes sociais colaborativas) 
de leitura e trocas de informações acerca de obras ou textos menores lidos, bem como a utiliza-
ção de plataformas já conhecidas pelo público com propostas já consolidadas. A utilização de 
plataformas digitais com a proposta de difusão e crítica literária tem o objetivo de aproximar 
leitores que tenham a mesma percepção de leitura acerca de determinados escritos, ao exporem 
suas predileções e até suas repulsas como forma de resistência ou gosto pessoal.
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Diante desse novo cenário, não só a dinâmica da leitura se modifica, como também os sujeitos 
envolvidos em todo esse contexto. Não apenas o sujeito leitor, mas aqueles que recomendam 
um bom livro constituem novos papeis e espaços. Um exemplo disso são os chamados booktu-
bers. Criadores de canais de vídeos na plataforma Youtube, divulgam, resenham e comentam 
suas experiências literárias para milhares de pessoas, se tornando os novos mediadores da leitu-
ra literária. Disseminam dicas e técnicas de leitura e escrita e promovem discussões que perpas-
sam barreiras entre a escrita canônica e a contemporânea; principalmente no meio do público 
jovem, a audiência é expressiva e significativa. São experiências que se entrecruzam de forma 
dinâmica a respeito de leituras de obras diversas. Segundo Jenkins, esse advento cultural está 
relacionado com cultura da convergência das mídias, conforme a afirmação a seguir:

Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplos suportes midiáti-
cos, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento migratório 
dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca das 
experiências de entretenimento que desejam. Convergência é uma palavra que consegue 
definir transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de 
quem está falando e do que imaginam estar falando (JENKINS, 2009, p. 29). 

Assim, uma gama de conteúdos relacionados à obras literárias são compartilhados em um 
processo dinâmico de convergência possibilitados pela multiplicidade das redes sociais. A parti-
cipação dos sujeitos ocorre de maneira a consolidar uma influência de forma “natural”, como 
uma espécie de clube de leitura. Como Néstor Garcia Canclini ressalta, os estudos recentes 
“sobre grupos e clubes de leitura ou sobre sites da internet onde os participantes discutem seus 
gostos literários revelam que o prazer da leitura está associado à convivência e ao intercâmbio 
social” (CANCLINI, 2015, p. 11). Assim, é possível voltar ao questionamento inicial e a respos-
ta é sim. Embora em configurações diferenciadas, a leitura literária faz parte das práticas 
sociais. E talvez isso ocorra de forma mais abrangente ainda. 

A leitura passou a ser uma experiência tanto individual como coletiva, de forma cíclica. Escre-
ver e discutir sobre ela, por exemplo, se torna um movimento instigante e necessário para que 
esse ciclo continue fluindo e propiciando novas possibilidades de (re)leituras. 

REFERÊNCIAS 
CANCLINI, Néstor García. Leer en papel y en pantallas: el giro antropológico. In: CANCLINI, Néstor García et 
al. Hacia una antropología de los lectores. Cidade do México & Madri: Ediciones Culturales Paidós & Fundaci-
ón Telefónica, 2015, p. 1-38.
CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: artes de fazer. 3ª edição. Editora Vozes: Petrópolis, 1998. 
COMPAGNON, Antoine. O leitor. In: O demônio da teoria: literatura e senso comum. Tradução: Cleonice Paes 
e Consuelo Fortes. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003.
DARNTON, Robert. O que é a história do livro? In: A questão dos livros: passado, presente e futuro. Tradução 
Daniel Pellizzari. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
JENKINS, Henry. Cultura da convergência. Tradução de Susana Alexandria. São Paulo: Aleph, 2009.
LIMA, Luiz Costa. A literatura e o leitor: textos de estética da recepção. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. 
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FLAGRANTE(S) DE LEITURA(S)

Fonte: acervo pessoal dos autores. Salvador, 2019. 
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Ler é...

Ler é bom
Ler é viver
Ler é preciso
Ler é viajar
Ler é tumblr
Ler é verbo
Ler é poder
Ler é uma aventura
Ler é sonhar 
Ler é desafiar
Ler é importante
Ler é fundamental
Ler é desvendar mundos
Ler é essencial
Ler é imaginar
Ler é muito difícil
Ler é construir pontes
Ler é aprimorar o cérebro
Ler é uma brincadeira
Ler é um prazer
Ler é ganhar asas para o mundo
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Figura 1: Print do PC de Maria Talita

  Maria Talita Rabelo Pinheiro
talitarabelo27@gmail.com
Mestranda PPGEL/UNEB
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Eu Googlo, tú Googlas, ele Googla, nós Googlamos... !!! 
O Google é a plataforma web mais visitada no mundo, pesquisa-se desde de uma receita de bolo a uma 
pesquisa acadêmica. O seu uso é tão grande que derivou dele o verbo “Googlar”.  
 
Assim, Angélica Freitas, em uma de suas pesquisas, notou que a plataforma lhe dava várias dicas da mesma 
notícia, e de formas distintas. Tal percepção levou-a a fazer uma “brincadeira”, a qual denominou de “googla-
gem”, uma mistura de Google e colagem; então foi copiando (CTRL+C) os trechos dos textos em que apare-
cia determinada ideia e colando-os (CTRL+V) lado a lado, lançando um novo método de produção e leitura. 

Mas foi só em 2013 que a autora gaúcha lançou seu primeiro livro com essa nova técnica, intitulado “O útero 
é do tamanho de punho”, utilizando a nova ferramenta para escrever suas poesias. Ao todo são 3 poemas com 
auxílio do Google: “A mulher vai”, “A mulher pensa” e “A mulher quer”. De acordo com Angélica Freitas, 
sua intenção foi representar os olhares lançados sobre a mulher na sociedade contemporânea. “Cada um dos 
três poemas com o auxílio do Google da poeta gaúcha começa sempre com as palavras buscadas, de maneira 
que descrevem sem deixar tão explícito, a não ser pelo nome da seção em que se inserem no livro, o método 
pelo qual foram compostos” (VILLA-FORTE, 2019, p. 154).  

Na verdade, Freitas pegou os versos com auxílio do Google para os seus três poemas na internet e os rearran-
jou, não foi ela quem escreveu os versos, usou uma apropriação do texto dos outros, isso se dá pelos ditos 
algoritmos de busca em rede, devido à inteligência artificial.  

As “googlagens” devem ser entendidas na esfera da experimentação estética, que são características mais 
ressaltadas nas artes plásticas, ou como aproximações com algumas correntes literárias, como Victor da Rosa 
(2014), que acredita haver relação com o dadaísmo. 

Um exemplo disso é “Como fazer um poema dadaísta”, de Tristan Tzara, poeta romano-francês, um dos 
precursores das “googlagens”.  

Atualmente, a técnica é usada por vários escritores, como poetas contemporâneos dos Estados Unidos ligados 
ao movimento FLARF, que seguem essa vibe que Angélica absorveu, e estão produzindo a todo vapor, o que 
gera novos modos de leitura e percepção do que se pode construir com essa ferramenta que estaria “fadada” 
às funções que conhecemos. Esta apropriação de frases retiradas de uma plataforma web parece jogar com o 
conceito de autoria e também com o próprio fazer poético, cujo procedimento principal, no caso desses 
poemas usando as “googlagens”, está baseado no recorte e cole. 

VILLA-FORTE, L. Escrever sem escrever: literatura e apropriação no século XXI. Rio de Janeiro: Ed. 
PUC-Rio; Belo Horizonte, MG: Relicário, 2019. 

Lorena Oliveira Tavares 
Mestranda PPGEL/UNEB 

loren.tavares@hotmail.com 
                            

 Maria Talita Rabelo Pinheiro 
talitarabelo27@gmail.com 
Mestranda PPGEL/UNEB 

 



O ATO DA LEITURA AO ALCANCE DE TODOS
Entrevista com Ednilson Sacramento e Priscilla Dantas

Valdirene Lima Ferreira
valferreira.20@hotmail.com

Aluna especial PPGEL/ UNEB

Ednilson Sacramento é jornalista e consultor em audiodes-
crição, graduando em Produção Cultural na Universidade 
Federal da Bahia e membro da Rede PCD BAHIA.

1) Para Roger Chartier, pesquisador francês, é necessário combater a ideia do material 
escrito como um objeto fixo, impossível de ser modificado e alterado pelas pessoas que o 
utilizam e interagem com ele. Diante da era tecnológica, em sua opinião, como você perce-
be a fala do pesquisador?

Estamos diante de um conceito ampliado de leitura e, por conseguinte, um novo conceito de 
texto. O leitor, na maioria das vezes, é também um escritor. Um corresponsável pela criação. 
Embora essa participação não se manifeste concretamente no texto físico, o leitor, em sua 
solidão, ou o aluno debate diante da obra; é participante solidário das novas tecnologias que 
permitem e incentivam essa ação transmidiática.

2) Pierre Félix Bourdieu, pesquisador, filósofo e sociólogo francês, propõe a reflexão do 
problema da leitura como um problema de muitas ciências, e também questiona a leitura 
como consumo cultural. Considere sua experiência e vivências de leitura e escrita para 
responder.

Considero que o ato de ler e o de escrever são atos políticos e que carregam em si olhares e 
intencionalidades que interferem no pensar e no cotidiano das pessoas.

3) De que forma os aparatos digitais podem contribuir para maior inclusão de pessoas 
com deficiência visual, e de que maneira pessoas sem deficiência visual podem interagir 
contribuindo para as “leituras de mundo”?

A transformação digital trouxe uma nova visão no que diz respeito à leitura. O livro, e também 
o texto saíram do papel e atravessaram fronteiras. Hoje pessoas com deficiência são beneficia-
das com novos suportes de leitura. Utilizam-se telas de computadores, livros em áudio e leitu-
ras táteis, além de diversos outros suportes. O ideal é que pessoas com e sem deficiência 
possam ler com igualdade de condições.
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Priscilla Isabel Menezes Dantas, graduada em Serviço 
Social/ UFBA, membro do Conselho Estadual dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência/Ba, coordenadora executiva da 
Associação para Inclusão a Comunicação Cultura e Arte 
Coordenação executiva Bahia/ MBMC.

1) Para Roger Chartier, pesquisador francês, é necessário combater a ideia do material 
escrito como um objeto fixo, impossível de ser modificado e alterado pelas pessoas que o 
utilizam e interagem com ele. Diante da era tecnológica, em sua opinião, como você 
percebe a fala do pesquisador?

A partir de um material escrito pode se produzir vários outros, e isto é enriquecedor. Com a 
tecnologia ficou mais fácil ainda: basta um “CTRL C – CTRL V”. Contudo, é importante citar 
a fonte de origem, mas infelizmente não é o que tem ocorrido.

2) Pierre Félix Bourdieu, pesquisador, filósofo e sociólogo francês, propõe a reflexão do 
problema da leitura como um problema de muitas ciências, e também questiona a leitura 
como consumo cultural. Considere sua experiência e vivências de leitura e escrita para 
responder.

Através da leitura posso conhecer vários lugares, diversas culturas, aprender o que se deseja. 
Enfim, a leitura, ao meu ver, acrescenta todos os tipos de saberes na vida de quem se utiliza 
dela.

3) De que forma os aparatos digitais podem contribuir para maior inclusão de pessoas 
com deficiência visual e de que maneira pessoas sem deficiência visual podem interagir 
contribuindo para as “leituras de mundo”?

A tecnologia facilita o acesso à leitura, por meio de leitores de tela, mídias… A pessoa que não 
tem deficiência visual contribui facilitando o acesso à leitura, pois é com muita leitura que se 
pode ter a visão de mundo. Para que isso ocorra, quem não tem deficiência pode ajudar retiran-
do as barreiras para o acesso à leitura.
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No campo da leitura e da comunicação, para entender como você se comporta, procure saber 
em qual signo está o planeta Mercúrio em seu mapa natal¹. Esse planeta rege o pensamento e 
representa o canal de comunicação entre o mental, o espiritual e a realidade física ou experiên-
cia concreta. Uma curiosidade é que, por estar próximo ao sol no nosso Sistema Solar, a proba-
bilidade de mercúrio estar no mesmo “signo” solar da pessoa (aquele que se olha pela data de 
aniversário) é alta.

O trabalho de criação e classificação de imagens, símbolos e palavras é feito por ele. É a partir 
daí que as coisas passam a fazer sentido. A simples observação dos fatos e da realidade que nos 
cerca representa muito pouco para esse universo que opera como uma rede de informações. As 
mensagens são transmitidas para essa “central”, que as armazena e, então as relações começam 
a ser feitas até produzir um significado. É impressionante imaginarmos que, desde a Antigui-
dade, Mercúrio era associado ao sistema nervoso. A transmissão dos impulsos elétricos nas 
células nervosas gera movimento e linguagem, os dois elementos mais significativos relacio-
nados à simbologia astrológica desse planeta. As propriedades de excitabilidade e condutibili-
dade dos neurônios são as mesmas propriedades atribuídas a Mercúrio. Podemos, portanto, 
imaginá-lo como sendo o sistema nervoso do mapa natal.³

No entanto, é importante esclarecer que as classificações apresentadas a seguir são generalis-
tas. Para uma leitura aprofundada, é preciso investigar detalhes, como aspectos que outros 
planetas fazem em relação ao Mercúrio, em qual casa está o Mercúrio e como se apresenta a 
Casa 3 no mapa natal do leitor. ²

¹ Sugerimos o portal Astro.com para o cálculo gratuito e confiável do seu mapa natal ou consulta particular com 
um astrólogo.
² A Astrologia utiliza a mandala zodiacal, formada por: 12 signos ou energias, 12 casas como campos de experi-
ências, aspectos ou relações geométricas entre os planetas e planetas como funções de experiência, além das 
regras de Ptolomeu como referência de sentido. É como um sistema de interpretação que só tem lógica quando 
visto de forma holística.
³ LISBOA, Cláudia. Os astros sempre nos acompanham. Rio de Janeiro: BestSeller, 2013 (pág. 131).
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O HÁBITO DA LEITURA VISTO PELO ZODÍACO

Raquel Beckmann
raquelbeckmann@gmail.com

Mestranda em Inovação, Comunicação e Economia Criativa pela UCB e Astróloga 
Vivencial pela UNIPAZ-DF

A Astrologia tem mais de 6 mil anos de existência e sua origem está ligada à cultura de diversas 
civilizações humanas, o que proporciona uma riqueza mitológica em sua interpretação. Por 
isso, na atualidade, esse saber é visto como um tipo de linguagem simbólica que ajuda no 
processo de compreensão das pessoas em seu aspecto individual e coletivo. A sua lógica de 
funcionamento se baseia nas correlações entre os movimentos celestes (macrocosmo) e aconte-
cimentos mundanos (microcosmo), as quais foram sendo observadas ao longo da história.



O planeta da comunicação e do aprendizado nesse signo vai representar impulsividade e cora-
gem ao falar, além de impaciência nos estudos - é a “inteligência instintiva”. São aquelas pesso-
as que não têm receio de emitir a sua opinião e se expressam de modo direto, sem tanta refle-
xão. Podem se sair bem em debates devido à tendência natural por defender as suas ideias. No 
campo dos estudos, podem ter uma performance melhor  optando por pequenas leituras. Os 
assuntos que mais despertam seu interesse têm a ver com narrativas heroicas ou temas que irão 
munir a pessoa com informações relevantes para as suas conquistas e desafios diários. Pode ser 
útil aprender técnicas de leitura dinâmica. Ao escolher um livro, se pergunte: em que serei desa-
fiado?  O que poderei conquistar com esse aprendizado? Isso ajuda a manter mercúrio em Áries 
motivado.

   Mercúrio em Touro

Aqui o ditado “Faça o que eu digo, não faça o que eu faço” não tem nenhum sentido para o 
arquétipo de Touro, pois esse signo em Mercúrio vai querer ter uma coerência entre o que ele 
pensa, diz e faz. Voltado para a aplicação prática do conhecimento e em conjunto com a quali-
dade da perseverança, essa configuração dará a habilidade de se aprofundar e se dedicar durante 
longos ciclos de tempo ao mesmo assunto. Livros com grande número de páginas não serão um 
problema, porém, esse signo exige maior lentidão no processo da leitura. O ideal é escolher 
poucos temas e livros e dar foco no aprofundamento para melhor aproveitamento. Se pergunte 
sempre o que você poderá fazer, criar ou realizar a partir da leitura que está escolhendo, e, após 
aprender, coloque em prática. Isso irá aumentar a sua segurança intelectual. Leituras que 
evoquem figuras de linguagem e sensações físicas são bem-vindas como forma de diversão, 
bem como livros com ilustrações e capas bonitas.

  Mercúrio em Gêmeos

Mercúrio tem uma identificação natural com esse signo e aqui potencializa as qualidades da 
agilidade mental. Sabe aquelas pessoas que sabem um pouco de tudo? O ponto cego dessa 
configuração é a tendência à superficialidade, mas frente a toda a rede de informações, contatos 
e conhecimento; o potencial de criar conexões e se adaptar nas conversas torna essas pessoas 
interessantes e inteligentes. Prefira leituras que despertem sua curiosidade e que tragam à tona 
pensamentos complexos e ideias opostas. Mesmo com pouco tempo de estudo, leitura e apro-
fundamento, a capacidade de absorção e aprendizado é enorme e a melhor forma de exercício 
será compartilhando o que leu e aprendeu com os outros.
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Mercúrio em Áries



   Mercúrio em Leão

Um exemplo de leitura associada a esse signo são os textos de peças teatrais, devido à proximi-
dade dessa configuração com histórias envolventes, que tenham grande potencial de expressão 
dos romances, comédias e dramas da vida. A leitura para Mercúrio em Leão precisa contribuir 
para o seu espírito entusiasmado e criativo. A pessoa aqui precisa sentir que o ato de ler causa 
valorização da sua inteligência e brilho pessoal. Se pergunte qual tipo de valor você irá agregar 
à sua personalidade através de determinado livro. Livros inventivos e que tenham personagens 
bem caracterizados e fortes também despertam e contribuem para o desenvolvimento da neces-
sidade por um pensamento genuíno. Aqui, o indivíduo quer aprender para ser reconhecido.

   Mercúrio em Virgem

Outro signo com o qual Mercúrio se identifica, potencializando a velocidade mental, porém de 
forma organizada e crítica. São pessoas que gostam de pesquisar e checar os detalhes. As 
melhores leituras serão de autores com o mesmo tipo de tendência: voltados para uso de 
“provas", exemplos e ferramentas de modo a demonstrar uma metodologia e uma funcionalida-
de no pensar e no fazer. Terá facilidade para ler qualquer coisa e rapidamente, porém não vai 
querer perder tempo com “qualquer coisa”. Também são aqueles que conseguem aprender só 
com a observação ou fazendo com as próprias mãos. Quando lê algo, pergunta para o que serve.
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  Mercúrio em Câncer

Através de Câncer, o Mercúrio ganha um toque de sensibilidade e fantasia. Mais importante 
do que o tipo de leitura, é o estado emocional do leitor e a referência despertada através dela. 
A inteligência de Mercúrio em Câncer é intuitiva e está relacionada às imagens mentais.  O 
processo da imaginação é ativado através das leituras, e o entendimento pode ser facilitado 
pelo uso de metáforas. Por esse motivo, quem tem tal configuração precisa escolher bem 
aquilo que lê, ouve ou assiste, pois irá alimentar, ao mesmo tempo, a sua emoção e a sua 
mente de uma forma até inconsciente. Temáticas que envolvam histórias antigas, reais ou 
imaginárias, despertam o seu interesse e dedicação. Aqui o ato de estudar é movido pela 
afetividade e, por isso, a dica é investir em desenvolver a sua inteligência emocional.



  Mercúrio em Escorpião

Em Escorpião, Mercúrio assume um ar investigativo. É aquele que quer saber a verdade por 
detrás das coisas, mesmo que sejam desagradáveis. Quer sentir que se aprofunda nas questões 
e decifrar mistérios. Leituras densas, livros pesados e velhos, daqueles que ninguém quer ler. 
Ou então, livros sobre os mistérios e explicações da vida, temas complexos ou do “submundo” 
da vida, livros que falam das emoções profundas, do poder psíquico, da morte, de doenças, 
sexualidade e o suspense prendem a atenção desse leitor meticuloso. Reflita o que você poderá 
transformar em si mesmo através das leituras, quais pensamentos poderão ser abandonados ou 
reciclados a partir das suas investigações. Se pergunte se te ajudou a quebrar paradigmas.

  Mercúrio em Sagitário

O expansivo Sagitário, emprestando sua energia ao inquieto Mercúrio, será capaz de grandes 
esforços intelectuais. São aquelas pessoas que leem e estudam por amor ao conhecimento ou 
para ampliar a sua visão de mundo. Ou então, são aquelas que preferem acessar o conhecimento 
através de outras leituras de mundo, viajando, através de fotos ou aprendendo outras línguas. 
Esse Mercúrio está mais interessado em acessar o que parece distante. Literatura sobre viagens, 
religião, filosofia, aventuras e culturas diferentes da sua será bem-vinda. Esse Mercúrio 
também poderá buscar leituras a partir do momento que se sentir desafiado intelectualmente, ou 
ainda para provar que um determinado ponto de vista está errado. Se pergunte o que você 
poderá acessar através daquilo que lê e como a sua visão se ampliará a partir daquele momento 
de leitura.
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 Mercúrio em Libra

O planeta da comunicação em um signo voltado para o relacionamento com o outro saberá 
como lidar com o interesse e a mente do outro, através de uma escuta ativa, buscando conver-
sas que tragam valor para si e para o outro, e que, acima de tudo, sejam justas e deem espaço 
para ambos os pontos de vista. Livros que contenham uma narrativa estética e ideias apresen-
tadas com ponderação despertam o interesse dessa união. Ao ler, o Mercúrio em Libra quer 
sentir que está conversando com os personagens e com a história. Estudando técnicas de 
comunicação violenta pode virar um expert na arte da conversa e da resolução de conflitos 
através do diálogo. Aqui, a leitura ganha importância na medida em que aumenta a qualidade 
da troca com o outro e o equilíbrio no pensar. A questão é se a leitura está te ajudando a enten-
der melhor o ponto de vista dos outros. 



   Mercúrio em Aquário

O contestador Aquário ganha voz e liberdade de pensamento através de Mercúrio. Leituras que 
irão deixá-lo mais antenado sobre os conflitos sociais e mais informado sobre todos os lados das 
questões farão essa combinação se sentir turbinada para ousar e argumentar para manter as dife-
renças à vista, em prol de um ideal de futuro sem amarras ultrapassadas. Jornais de todo o 
mundo e de todas as vertentes políticas, livros de filosofia que sejam polêmicos, material sobre 
tecnologia e questões éticas e humanitárias, complexas e atuais, são os tipos de conteúdos 
interessantes para o Mercúrio em Aquário.  Na verdade, esse signo não tem muita regra, ele vai 
querer sentir que está lendo algo diferente do que a maioria. Por que preciso ler tal livro? Por 
que não posso ler qualquer outro?
 
    Mercúrio em Peixes

Mercúrio se dispersa no fluído e aguado signo de Peixes. Aqui, ele causa uma diluição que capta 
de forma sensível e não lógica os impulsos elétricos do pensamento, ou melhor, da emoção e 
dos sentimentos atrelados ao mental, e não apenas seu, mas de todos à sua volta. Por esse 
motivo, pode ser difícil utilizar as palavras para entender algo. Peixes vai gostar de poesia, de 
imagens fantásticas, de musicalidade nas palavras e até do não dito. É aquele tipo de pessoa que 
até vai gostar de receber um livro em branco e vai passar a vida “viajando” nisso. Ler? O quê 
mesmo!? Em qual página eu parei?
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 Mercúrio em Capricórnio

Aqui o Mercúrio vai querer ler quando visualizar um objetivo prático a ser conquistado através 
daquela atividade. Literatura com linguagem direta, apresentação metódica e aplicação realista 
vão agradar mais do que poesia. Revistas atualizadas e “sérias” das notícias mundiais, livros 
sobre estratégias, livros best-seller, listas de livros para ler, check-list de leitura e conteúdo 
relacionado ao seu trabalho farão parte da vida de quem nasceu com esse Mercúrio “pés-no-
-chão”. Talvez até se apaixone por livros cheios de gráficos e números, afinal, os dados passam 
a sensação de solidez. A pergunta aqui é: o quão eficiente eu sou ou serei lendo determinado 
livro?



AS PALAVRAS USURPADAS

Fonte:Print do curta-metragem “Os fantásticos livros voadores”, lançado em 2012

Ednalva Rodrigues dos Santos
learnenglishtowork@gmail.com

Aluna especial PPGEL/UNEB

Tinha três anos. 1968. A Europa-França fervia pelos direitos da liberdade. A América do 
Sul-Brasil – nessa época, endemonizavam a palavra, enclausurando a liberdade com duas letras 
e um número, nos rastros de 1968 a 1978. Era a involução – ficamos no alto dos esquecidos. No 
jogo do morto/vivo. Ainda assim, vimos gladiadores armados e escamoteados pela palavra 
metamorfoseada no malemolejo do jogo de cintura para driblar em batalhas contra as sandices 
da institucionalização da selvageria, que esconde os becos escuros e se nutrem de chagas putre-
fatas sem a visão da expressão alheia, do papiro embrionado e transformado ao longo dos 
inventos tecnológicos. Fico imaginando quantas pessoas não se dão conta desse castigo nova-
mente surrado em nossas costas, sobretudo, quando se sabe pelo IBGE (Instituto Brasileiro e 
Geografia e Estatística), que milhões de brasileiros sequer conhecem as primeiras letras do 
próprio nome. São pessoas que, muito cedo, também lhe usurparam a palavra-livro. 
Por isso, entendo que não foi menos desastrosa a ação ortodoxa do prefeito da cidade do Rio de 
Janeiro, Marcelo Crivella, ao afrontar a Cultura na tentativa de recolher os exemplares da HQ 
Vingadores, a Cruzada das Crianças (desenho da Marvel), na Bienal (2019), Rio de Janeiro, no 
vigor do século XXI, a qual envolveu o Superior Tribunal Federal nessa queda de muque, o que 
antes em outros embates e países, eram queimados em praças públicas ou encarcerados em 
mosteiros – o malfeitor chamado livro. Pasmemos, porém, isso não é tapa na cara do nosso País, 
pois a Alemanha, a China, a França e a Inglaterra também foram palcos dessa panaceia. Essa 
mordaça está na contramão que Roger Chartier (2010) compartilha sobre o livro ser um objeto 
cultural numa vertente descontínua na trajetória humana. 
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Daí o medo dos usurpadores: creio que seja porque os livros são os espíritos das culturas. Se não 
pode tê-los, porque não os destruir e forçosamente ganhar energia ao deglutir a cultura do outro.  
Aí está o que Hitler e outros pensaram ter realizado, ou seja, tomar o conhecimento pelo objeto 
de poder, de sentimentos e sedução saliente na arquitetura de povos-homens.

Lembramos de alguns livros usurpados por serem portadores de mundos nunca dantes falados 
na ousadia e liberdade da palavra bendita/maldita para fazer som no martelo auricular que se 
embebeda de sedução seja celestial ou infernal. Depende de quem mergulha nas páginas, então, 
nessa saliência vem Lolita (1955), de Vladimir Nolokov, O diário de Anne Frank (1947), de 
Anne Frank, Feliz ano novo (1975), de Rubem Fonseca, Alice no país das maravilhas (1865), de 
Lewis Carrol. Pois é, esse objeto de nascimento nobre, em terras longínquas dos faraós, tem 
passado por duras provas, ora amado, ora odiado. Sendo até mesmo pau para toda “obra”: escora 
de móvel, assento para donzelas e pirralhos. Para isso, existem aqueles que, vez ou outra, 
atacam uma publicação em nome de uma obliquidade. Só é aparecer uma imagem ou palavra 
que a matilha corre em círculo para marcar a presa e pôr no banho-maria da censura o direito à 
dignidade de homens e mulheres que esperam, no conhecimento, alçar voos de si mesmos nas 
diacronias dos espaços de vivência. 

Todavia, cá para nós, já se passou muito tempo desde a dormência do “aí” – 1988, porque o 
Brasil tem um pessoal de arroubo. Vai lá e faz a lei do enfrentamento, daquele tipo que mostra 
para o que veio, compra tudo e manda ver, quer dizer: produz coisas bacanas. A ideia é bem 
particular para ficar a dica: deixa ler, quem pode decidir se gosta ou não do livro é o(a) leitor(a). 
Agora, podar, tirar de circulação o que ainda pode dar visão de poder para muitos brasileiros, é 
provar o avanço dessa imprudência raivosa, exterminadora de direitos, na medida que não 
entendemos que o lugar de pertencimento tem autonomia para a interatividade na conjugação do 
verbo ser, principalmente para além do expresso na Constituição Brasileira (1988) que, aqui, 
partilho, sem pretensões maiores de dizer que o livro é livre, é arte, é ciência e a Mens sana in 
corpore sano de quem o produz, sem a usurpação de si mesmo.
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TÉCNICAS PARA LEITURA DE TEXTOS EM LÍNGUA INGLESA – 
SKIMMING E SCANNING

Fonte: https://www.captainenglishsongs.com/reading-strategies/

Ana Carolina Rios Duyprath de Andrade
ana.duyprath@hotmail.com

Mestranda PPGEL/UNEB

O desenvolvimento da capacidade de compreensão textual em uma segunda língua pode pare-
cer desafiador para quem ainda não se sente à vontade com o novo idioma. A língua inglesa, 
por sua reconhecida importância no mercado de trabalho, desperta o interesse de muitos em 
aprendê-la, mas são poucos os que se dedicam a realmente dominar o idioma, pois, a maioria 
dos estudantes acaba por satisfazer-se com noções básicas da língua de Shakespeare.   

Para os que estão focados em aprofundar-se, tornam-se ferramentas indispensáveis as técni-
cas de leitura denominadas skimming e scanning, especialmente eficazes quando o texto em 
questão faz parte de uma prova ou atividade que exige que sejam respondidas questões sobre 
seu conteúdo. 

22



SKIMMING 
 
A técnica denominada skimming busca extrair do texto apenas as informações mais gerais, sem 
ocupar-se dos detalhes. Com uma rápida olhadela, é possível destacar títulos e subtítulos, notar 
a presença de gráficos e outras informações visuais que acompanham o texto e identificar as 
primeiras e últimas palavras de cada parágrafo. Até mesmo a simples percepção do modo como 
o texto é formatado auxilia na compreensão de sua finalidade geral, uma vez que notícias de 
jornal são estruturadas diferentemente de redações dissertativas, crônicas ou artigos científicos. 
Ao se manter o foco nesses elementos mais evidentes, torna-se mais fácil compreender o teor 
da leitura, auxiliando, por exemplo, quando o objetivo é selecionar, dentre diversos textos, 
aqueles que contém material para determinada pesquisa. Essa técnica é essencial para buscar o 
sentido geral do texto, sem a necessidade de uma leitura minuciosa.   

SCANNING 
 
Já o scanning consiste em percorrer rapidamente pelo texto em busca de uma informação espe-
cífica. É uma técnica amplamente empregada, mesmo por quem não a conhece por esse nome. 
Uma consulta ao dicionário por um termo qualquer é feita quase sempre através do scanning; 
uma busca rápida, com o olhar, pelo corpo do texto, até a palavra desejada. É extremamente útil 
em provas de interpretação textual. Procurar no texto pela palavra-chave do enunciado da ques-
tão é uma forma bastante segura de encontrar a resposta correta. Por vezes, se a questão sobre 
um texto em inglês estiver em português, pode-se recorrer novamente ao scanning para encon-
trar a palavra-chave em um dicionário e traduzi-la antes de buscá-la no texto. Aqui o foco é a 
busca por palavras-chave, que direcione a leitura para o foco principal da busca. 
  
Essenciais para leitores, falantes do idioma ou não, o uso das técnicas facilita a leitura, princi-
palmente quando o leitor necessita ler, interpretar ou compreender o texto rapidamente, otimi-
zando o tempo na busca por informações específicas. É uma excelente saída para aqueles que, 
durante o processo de seleção acadêmica, precisam passar pela prova de idiomas. Ou para 
aqueles que estão fazendo a prova do ENEM. Traduzir um texto inteiro fará o candidato perder 
um tempo desnecessário. O uso das técnicas apresentadas serve como um caminho mais curto 
para a busca específica de informações, uma vez que o leitor seleciona a busca por informações 
que estejam conectadas com as questões da prova.  
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 REDES SOCIAIS COMO SUPORTE DE LEITURA E ESCRITA

Fonte: Print da tela do celular da autora, 2019.

Érica de Souza Oliveira
negoonasouza@gmail.com
Mestranda PPGEL/UNEB

Chartier (2010) acredita que a grande questão da contemporaneidade seria a definição do concei-
to de propriedade literária defendido desde o século XVIII, tendo em vista que os textos agora 
são moveis e acessíveis a qualquer pessoa. Todavia, nunca antes na história das sociedades, as 
práticas do escrito estiveram tão dinâmicas. As transformações sociais modificaram os suportes 
da escrita bem como técnicas de reprodução e recepção, assim como os modos de leitura.

Na contemporaneidade, o estudo das identidades não mais acontece de forma individual, mas, 
sim, coletivamente. O avanço da tecnologia, bem como o florescimento dos meios de comunica-
ção, permite que haja uma maior interação entre os indivíduos, assim como, uma troca constante 
de informações e saberes entre esses. 
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A quebra do vínculo antigo estabelecido entre objeto e texto, provocado pela revolução digital, 
obriga uma radicalização dos gestos e noções do que entendemos por escrito. Por ser uma leitu-
ra segmentada, a que é feita nas telas, estaria mais ligada aos fragmentos do que a totalidade. 
Para tanto, Canclini (2008), defende que os diferentes produtos midiáticos proporcionam a 
pluralização de leitores, contudo, o teórico questiona até que ponto esses leitores conseguiriam 
fortalecer suas interpretações ao ponto de serem considerados como leitores críticos de suas 
realidades, até que medida suas opiniões seriam originais?  

De modo que o estudioso acredita ser um equívoco pensarmos em sujeitos inteiramente livres 
para estabelecer nacionalidades, gêneros ou classe, tendo em vista que o anonimato das esferas 
virtuais é falso, uma vez que essas estão sempre em constante vigilância. Assim, refletirmos 
atualmente sobre construções de identidades, sem atrelarmos isso às ações e manipulações 
midiáticas é quase impossível. 

Em face disso, entende-se que há uma criação subjetiva de identidades de sujeitos, que automa-
ticamente se reflete no coletivo. Através das interações midiáticas, o sujeito não ocupa mais um 
único espaço, com identidade fixa. Antes dentro de seu corpo, cabem várias identidades. Con-
tudo, na contramão dessa construção de identidades, os sujeitos estariam perdendo sua autono-
mia no que tange a subjetividade de opiniões e constituição de criticidade, de modo que passa 
a ser questionável o lugar do sujeito em contexto globalizado. 
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      CARTA

Cinthia Lima de Faria
cici620@hotmail.com

Mestranda PPGEL/UNEB

A você que está lendo,
 Sei que pode estar achando clichê minha forma de vir lhe falar. Afinal, quem nos dias de hoje ainda 
escreve uma carta? Pois bem, o tema desta é justamente esse, eu preciso te dizer que não importa quanto 
tempo passe, eu sempre irei te acompanhar.
 Desde os seus 4 anos de idade, pelo o que me lembro, estou ao seu lado. Eu te ajudei e ensinei a ver 
o mundo de outra forma. Você pode estar pensando: “Nossa, quanta modéstia!”, mas não hesito em falar e 
repetir que se você está compreendendo essas letras é por minha causa! Desde quando por mim, você e suas 
garatujas tentavam interpretar o mundo à sua volta.
 Por vezes, ao meu lado você aprendeu coisas da alta literatura, em outros momentos teve contato com 
textos vazios, comuns, intrigantes, complexos e outros levianos. Comigo pôde saber de notícias daqui, de 
outras cidades, estados, países e planetas. 
 Junto a mim, você aprendeu a discutir, você pôde cozinhar, namorar, esbravejar, registrar, comuni-
car... Olha, está vendo como sou uma boa parceira?! Em tudo o que pensar, lá estarei.
 Também estou naquilo que você não se dá conta que faz parte de mim. Sabe quando você olha uma 
imagem, fotografia e/ou desenho e compreende a mensagem? Eu estou lá.
 E quando nos seus aparelhos eletrônicos que lhe deixam conectado a tal da internet e você carrega 
uma biblioteca inteira em suas mãos, ou “dá um Google” e tem em suas mãos uma infinidade de artigos, 
revistas, jornais, crônicas, blogs, redes sociais, etc.... Também sou eu que estou em suas mãos e espelhada em 
seus olhos e raciocínio. 
 O que eu quero te dizer é que independente da época em que estivermos, iremos nos encontrar, porque 
eu me adapto tanto quanto ou mais que você às tecnologias. Faço isso para que por meu intermédio seja possí-
vel a sua interpretação do mundo e a manutenção das suas atividades e relações, através da aprendizagem 
e troca de informações. Eu me moldo como água para que você não perca a capacidade de estar sempre em 
movimento e em troca de experiências. 
 Muitos dizem ter um caso de amor por mim, porém, talvez, seja eu a maior apaixonada por vocês, 
leitores. Por isso, busco formas de estar sempre por perto: interpretando, facilitando, traduzindo o mundo em 
que vivem e transformam.
 Essas são minhas palavras de amor por você.

Leitura.
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REPÚDIO À INTOLERÂNCIA

Fonte: Reprodução / Ships Internacional navio – 

h t t p s : / / w w w. m e t ro 1 . c o m . b r / n o t i c i a s / c i d a d e / 7 2 5 6 6 , m a i o r - l i v r a -

ria-flutuante-do-mundo-vai-atracar-em-salvador-e-mais-quatro-cidades-brasileiras

Solange Maria Santos Veloso

solvelloso99@hotmail.com

Mestranda PPGEL/UNEB

No final do mês de outubro de 2019, o navio Logos Hope aportou em Salvador após uma publi-
cação que demonstrava intolerância religiosa, além de total falta de conhecimento cultural. 
Desafiaram um povo que ama literatura e a exporta também. Não se faz necessário listar os 
grandes nomes baianos dessa arte. Mas faz-se necessário dizer que o nosso povo deu um verda-
deiro show de cidadania e civilidade: no segundo dia de visitação, lotou os espaços do navio 
para mostrar aos seus tripulantes que a literatura, longe de segregar, une os povos.
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Após uma postagem nas redes sociais em que pediam orações porque iriam desembarcar numa 
“cidade conhecida pela crença em demônios”, os responsáveis pelo Logos Hope foram intima-
dos pelo Ministério Público da Bahia, que entendeu que a postagem se referia às religiões de 
matriz africana, por serem estas constantemente associadas ao culto aos demônios, a publicar 
um pedido  de desculpas em jornais de Salvador e a gravar um vídeo sobre o tema de racismo 
religioso, sob pena de pagar uma multa diária pelo não cumprimento da ordem.  Também em 
resposta à postagem, o povo de santo realizou um ebó coletivo em frente ao navio, em repúdio 
ao ato discriminatório.

Em meio à polêmica, é preciso dizer que a livraria do Logos Hope possui, em sua maioria, 
livros de cunho evangélico e que as palestras proferidas no navio são de cunho religioso. É pena 
que não basta ter religião para ter respeito pelos outros.

O Deus que eles disseram trazer é o mesmo que habita esta terra de todos os santos, encantos e 
axé. Eles partiram. Que naveguem em águas tão quentes e receptivas como as que aqui encon-
traram. Talvez eles não saibam, mas a cidade os abençoou, pois somos um povo de paz e respei-
tamos a diversidade religiosa e o direito à liberdade de escolha. Que naveguem em paz e que, 
além da literatura, levem amor aos portos onde atracarem.

Fonte: Jornal Correio
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A LEITURA E LITERATURA COMO POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO

Gleise Tainara de Freitas da Silva
gleise_tainara@hotmail.com

Mestranda PPGEL/UNEB

Uma aliada muito importante da leitura é a arte literária. Ela torna-se indispensável para a vida, 
pois envolve, seduz e consegue prender o leitor numa leitura saborosa. A literatura permite-nos 
pensar no que o homem passou, viveu e sentiu em distintas épocas da sua existência; através 
dela são expostos pensamentos e permitidas interações entre o sujeito e o tempo. 
A literatura também possibilita a capacidade de pensar e reinventar o mundo de forma leve e 
distante da linguagem comum. Assim, os leitores de hoje podem ser os criativos autores clássi-
cos de amanhã: os futuros criadores.

Quando criamos, nos tornamos sujeitos ativos, comunicadores das mais deslumbrantes aventu-
ras cultivadas por nós mesmos. Um mundo novo é transmitido para outros leitores. É uma 
forma de contaminar (de forma positiva) o outro com os príncipes e princesas, vilões ou vilãs, 
castelos e reinos distantes guardados em nossos sonhos. 

Quanto mais lemos, mais cultivamos criatividade, e, quanto mais criatividade, mais arte escrita 
é compartilhada. 

Escrever é um ofício para os poetas, cronistas, escritores, jornalistas... Muitos fazem da escrita 
o seu trabalho, mas ela pode ser também um refúgio quando estamos cansados, um amigo 
quando precisamos conversar, uma esperança para quem precisa conhecer, uma ferramenta 
para que o outro possa nos compreender.

Ler e escrever torna-nos importantes, conscientes, participantes, construtores, cidadãos, trans-
formadores de destinos, transmissores de esperança, semeadores do bem. Escrever é um ato de 
coragem, coragem para, através de cada letra, criar, para si e para o outro, inspirando-se sempre 
no bem, um mundo melhor. 
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PREENCHA A CRUZADINHA A SEGUIR COM AS PALAVRAS EM NEGRITO 
CONTIDAS NO TEXTO
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MOSAICO

Fonte: imagens amplamente divulgadas via whatsApp. Salvador, 2019. 
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ENTREVISTA COM BANDA DE RAP: UNIVERSIDADE RAP

Erivaldo Santos de Sousa
erivaldodesousa1976@gmail.com

Mestrando PPGEL/UNEB

1. Olá pessoal. Então, fale-nos um pouco sobre a banda Universidade Rap, um breve relea-
se?

R: Somos um grupo de rap, fundado em Salvador, Bahia, éramos seis integrantes, e hoje conta-
mos com apenas três. Temos 10 anos de carreira, dois álbuns lançados, somos cria do bairro, 
Engenho Velho da Federação.

2. Não é nada fácil produzir cultura marginal, as dificuldades são imensas. No que se trata 
de âmbito cultural Hip Hop e suas vertentes: o Rap, o DJing, o Breakdance e o Graffiti, 
fale-nos um pouco sobre essas posturas?

R: O movimento hip hop incomoda, então somos um movimento “incomodante”, tanto no rap, 
quanto no breakdance, no grafite, DJ. Somos uma cultura que está a margem, porque desafia-
mos as instituições, que são estruturalmente racistas, sexistas, machistas e LGBTfóbicas. Um 
movimento que desafia o Estado, a indústria cultural, mídia, sempre vai ser deixado de lado, e 
sempre irá ser visto como marginal incentivador da violência, perigoso, etc.

 Acervo pessoal de Joh, 2013. 
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3. O movimento Hip Hop surgiu nos anos 70 na cidade de Nova Iorque, Estados Unidos da 
América. Aqui na Bahia esta cultura subversiva ganha força em meados dos anos 90. Atu-
almente pode se ver uma grande mobilidade nos subúrbios, nas periferias da cidade e 
outras localidades do centro histórico de Salvador. Sei que é difícil expor sobre a realidade 
atual a nível geral, mas nos façam um breve panorama da cena soteropolitana?

O movimento hip hop surgiu, na verdade na Jamaica, ali pelas ilhas do Caribe, mas se consoli-
dou nos EUA, e por isso que muita gente pensa que ele surgiu por lá. Em se tratando do atual 
cenário da cultura hip hop em Salvador, ela está cada vez mais forte. O movimento hip hop foi 
o último, de todos os movimentos contraculturais, e atualmente, é o que mais cresce na Bahia, 
no Brasil e no mundo. O rap, hoje, é o gênero musical mais ouvido no mundo, e é um dos 
elementos da cultura hip hop. Só em Salvador, em apenas um bairro, eu posso citar uns 100 
grupos de rap e coletivos que são atuantes na cena soteropolitana.

4. Vocês atuam em algum projeto cultural fora do eixo Hip Hop e como isso soma para o 
cotidiano de vocês?
 
Sim, temos diversos projetos, um deles é o “Cine-Comunidade”, organizado por Zick Rapeiro e 
seu irmão Daniel Cruz, com o apoio da banda Universidade Rap e outrxs amigxs. Também tem 
o Cursinho Pré-Vestibular Makota Valdina, que pretendemos iniciar as atividades em janeiro de 
2020. Decidimos homenagear o cursinho com o nome dela, pois foi uma intelectual e ativista 
incrível, cria do Engenho Velho da Federação, nosso bairro que amamos. Todos os projetos estão 
e estarão situados no E.V.F.

Acervo pessoal de Daniela, 2019.
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5. Do que falam as letras da Universidade Rap? Pretendem gravar outro CD demo, ou 
novo clipe?

Acervo pessoal de Ricaro, 2018.

6. Vocês têm proximidade com outros movimentos undergrounds? 

Sim, temos amigos e amigas da cena Punk Rock, Reggae, e sempre realizamos apresentações 
e/ou manifestações políticas e culturais juntos. Em nosso novo álbum, faremos uma parceria 
com uma banda de rock, mas isso não iremos revelar agora, rs.
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As nossas letras tratam, majoritariamente de questões sociais, como o racismo, machismo, 
sexismo, LBGTfobia, mas também abordamos temas mais leves, como, amor, entretenimento, 
valor à vida. Nosso terceiro álbum está sendo gravado, pretendemos lançá-lo no primeiro 
semestre de 2020, ou até mesmo antes, e vou adiantar a vocês, com exclusividade o nome dele 
“R.A.P. Revolucionário, Autêntico, Pesado”. Aguardem!



7. Ultimamente fiquei sabendo que existe um grupo de skinhead tradicional (ver o livro 
“Espírito 69 – A Bíblia do Skinhead” produzido por Glauco Mattoso) com ideais antirra-
cistas que estão frequentando alguns espaços de rappers com intuito de aproximação. 
Sabemos que o grupo de skinhead em suas ramificações sempre manteve ideias autoritá-
rias, racistas e nazifascistas. O que vocês pensam sobre isso?

Sim, estamos acompanhando a atual conjuntura política e fascista no Brasil, e na Bahia especi-
ficamente, não apenas com o governo Bolsonaro, o qual tem dado força a esses movimentos 
“raci-fascistas” e nazifascistas como skinheads, carecas e outros. Nós estamos nos preparando 
para enfrentá-los da melhor, ou pior maneira possível. O apoio de outros movimentos de 
contracultura, como o anarco-punk, punk hardcore, e outros antirracistas e antifascistas nos 
serão de grande importância na caminhada para a redução e/ou fim das opressões direcionadas 
ao nosso povo.

8. Agradeço pela entrevista e que vocês continuem neste trabalho cultural e subversivo, 
resistindo aos tormentos de um sistema opressor, mas consequentemente lutando e dando 
respostas precisas e viscerais. Portanto, o espaço está aberto para acrescentar o que vocês 
queiram.  

Oxe, nós é que agradecemos a vocês pela oportunidade que nos deram, de nos entrevistar. Gos-
taríamos de deixar nossas redes sociais para que vocês acompanhem nossos trabalhos, também 
fiquem por dentro dos nossos próximos lançamentos. Temos nosso canal no Youtube, Face-
book, Instagram, Twitter, basta clicar “Universidade Rap” se inscrever no canal e/ou seguir e 
pronto, estará feito. Isso também ajuda a muito artistas independentes como nós. E já que esse 
espaço é nosso…
FORA BOLSONARO!

SSA/BA, 11 DE NOVEMBRO DE 2019.
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Vivaldo Gomes de Jesus
videjesus@gmail.com

Mestrando PPGEL/UNEB
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 INDICAÇÕES DE ENTRETENIMENTO:

ALANA

LIVRO: Tudo Nela Brilha e Queima (Ryane Leão).

FRASE: “O que os livros escondem, as palavras ditas liber-
tam, e não há quem ponha um ponto final na história [...], é 
preciso eternizar as palavras da liberdade ainda e agora” 
(Conceição Evaristo, 2018).

FILME: Histórias Cruzadas (direção: Tate Taylor – 2011).

SÉRIE: Merlí.

MÚSICA: AmarElo (Emicida). 

ANA
 
LIVRO: Wicked (Gregory Maguire – 1996)
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CINTHIA

LIVRO: A Cidade do Sol (Khaled Hosseini – 2007).

FRASE: “Agora não quero saber mais nada, só quero aper-
feiçoar o que não sei” (Manoel de Barros). (BARROS, 
Manoel de. Memórias inventadas: a terceira infância, São 
Paulo: Planeta, 2008. X poemas)

FILME: Perfume: a história de um assassino (direção: 
Tom Tykwer – 2006). 

MÚSICA: Infinito particular – Marisa Monte.

ÉRICA

LIVRO: O Diário de Anne Frank (Anne Frank- 1947).

FRASE: “Assim como as palavras, as pessoas que as 
escrevem não podem ser apagadas” (Carolina Maria de 
Jesus, 2007 [anexos]).

FILME: Como Estrelas na Terra (direção: Aamir Khan-
-2007).

SÉRIE: Gossip Girl: A Garota do Blog (2007-2012).

MÚSICA: Porto Solidão (Jessé – 1980).
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ERIVALDO

LIVRO: O Anjo Mudo (Al Berto – 2017).

FRASE: "A vida é o que fazemos dela. As viagens são os 
viajantes. O que vemos, não é o que vemos, senão o que 
somos" (Fernando Pessoa, 2011, p. 401). 

FILME: Sociedade dos Poetas Mortos (direção: Peter Weir – 
1990).

MÚSICA: Águia Filhote (álbum: Deixe a Terra em Paz, 
Cólera – 2003).

LORENA

LIVRO: "Mania de explicação" (Adriana Falcão.).

FILME: Mentes Perigosas (1995).

MÚSICA: Linhas Tortas (Gabriel Pensador – 2012).
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REBECA

LIVRO: Morte e Vida Severina (João Cabral de Melo Neto 
– 1955).

FILME: Louca obsessão (direção: Rob Reiner – 1990).

MÚSICA: Vilarejo (Marisa Monte – 2006).

SOLANGE

LIVRO: Hibisco Roxo (Chimamanda Nozi Adichie - 
2003).

FRASE: "A escrita é uma forma de poder que se alimenta 
de sua própria substância, que precisa se reinventar 
sempre, para que possa dar continuidade e sentido a esse 
jogo de faz de conta que é a própria vida” (Do livro Poesia 
e Memória – A poética de Myriam Fraga, 2011, p. 310).

FILME: Escritores da Liberdade (direção: Richard 
LaGravenese - 2007).

MÚSICA: "Lugares proibidos" (2007, Helena Elis).

40



TALITA

LIVRO: A Sombra do Vento (Carlos Ruiz Zafón – 2001).

FRASE: “Livro, quando te fecho, abro a vida” (Pablo Neruda). 
Poema “Oda ao Libro” (I) Do livro Odas elementares, 1954, p. 
124.

FILME: O Sorriso de Mona Lisa (direção: Mike Newell – 
2003).

SÉRIE: O chaves (el chavo). 

MÚSICA: Monstro Invisível (Rappa: álbum: 7 vezes – 2008).

THAÍS 

LIVRO: O Senhor das Moscas (William Golding - 
1954).

FRASE: “Vamos pegar nossos livros e canetas. Eles 
são nossas armas mais poderosas” Malala Yousafzai 
– Discurso da ONU (2013).

FILME: Goosebump: monstros e arrepios (2015)  

SÉRIE: Gilmore Girls.

MÚSICA: Ismália (Emicida).
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VALDIRENE

LIVRO: A Maior Flor do Mundo (José Saramago – 
2001).

FRASE: “Se a educação sozinha não transforma a socie-
dade, sem ela tão pouco a sociedade muda” (Paulo Freire, 
2000, p. 67).

FILME: A Preciosa (direção: Lee Daniels – 2010).

MÚSICA: Pra não dizer que não falei das flores (Geraldo 
Vandré – 1979).

VIVALDO

LIVRO: Cem Anos de Solidão (Gabriel García Márques – 
1967).

FRASE: “Livros, discos, vídeos à mancheia. E deixa que 
digam, que pensem, que falem!” – Da canção “Língua” – 
Álbum “Velô” 1984 - Caetano Veloso.

FILME: Forrest Gump (Robert Zemeckis – 1994).

SÉRIE: Afinando a língua (Canal Futura – 1999).

MÚSICA: Livros (Caetano Veloso -1997).
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