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LITERATURA editorial CONTO CRÔNICA POEMA MICROCONTO MICROCRÔNICA DICA DE LIVRO ROMA

E-feito Coliteral tem a proposta de ser uma revista [por ser uma publicação de charme
visual para além do preto no branco] literária [sim, mas lateralmente abraçada a outras
artes] digital [pensada para ser lida em dispositivos eletrônicos] mensal [um pequeno
suspiro de literatura para quem não está com o hábito da leitura em dia].

A ideia é combinar habilidades e talentos. Junto a Carmen Lima e CA Ribeiro Neto,
nossos escritores fixos, todo mês temos escritores, fotógrafos e pintores
convidados, que abordarão o tema definido.

PLURAL surgiu da iniciativa de homenagear a Língua Portuguesa, esta que une os dez
territórios aqui representados. O corpo de escritores formou-se na Oficina de Escrita
Criativa para Professores de Português para Estrangeiros [PLE] da Além~Mar. O
conhecimento adquirido na Oficina foi aplicado, agora, para a elaboração do texto
inspirado na imagem selecionada. Somos brasileiros, portugueses, um guineense e um
cabo-verdiano. As fotografias e pinturas apresentadas refletem toda a pluralidade
desta língua: buscamos e selecionamos representantes de quase todos os territórios
lusófonos, menos Brasil e Portugal, afinal, esses dois já têm bem mais visibilidade,
além de estarem amplamente representados na equipe de escritores.

É PLURAL porque está na América, na África, na Ásia e na Europa. É PLURAL porque
tem, aproximadamente, 260 milhões de falantes. É PLURAL porque a diversidade
cultural desses países é imensa. É PLURAL porque o contexto de uso da língua varia
bastante de país para país. Aqui apresentamos um mundo espalhado no globo.

ANGOLA | BRASIL | CABO VERDE | GUINÉ-BISSAU | GUINÉ EQUATORIAL 
MACAU | MOÇAMBIQUE | PORTUGAL | SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE | TIMOR-LESTE

SÃO
TOMÉ E

PRÍNCIPE

Paulo
Nazaré



       Está a sair um “calulu de peixe” fresquinho. Tudo
preparado com muito amor. Vai tomate, alho, quiabo,
inhame e óleo de palma. Se preferir, há camarões ou
uma “santóia”. Aqui, o turista manda.
       Saudade desse leve-leve de peixeiros, mercadores,
cheiro de comida e temperos no ar, a cantoria das
mulheres a cozinhar. Era tanta alegria por todos os
lados. A visão dos barcos a chegar, os turistas ansiosos,
vermelhos como um camarão, a suar em bicas,
desacostumados com o clima equatorial. Parece ironia,
mas os exóticos são eles, vestidos de turistas.
       Havia suspiros de encanto por todos os lados. Nas
tendas de bugigangas, nas toalhas estendidas no chão,
cheias de frutas da ilha. Tudo isso saltava aos olhos dos
turistas, que compravam e provavam as iguarias.
       Há alguns meses, na verdade há mais de um ano,
somente o barulho do vento e das ondas do mar é que
escutamos. É um silêncio que dói.
       Pelas ruas, somente os miúdos e os cães; de turistas,
só lembranças.
       Desde que essa “maldita peste” se espalhou por aí,
João Quaresma acorda, toma seu pequeno almoço e
desce as ruas rumo à praia. Lá se põe a observar o
horizonte, espera por um barco de turistas que nunca
chega. Saudades!
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SÃO TOMÉ
E PRÍNCIPE

Luis Afonso

SAUDADES
Márcia Burkard

BRASIL

/saotomeand
principofficial/

Professora de Português
Língua Estrangeira
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        Um dia, apareceu no povoado uma menina com
cachos azuis. Todos ficaram admirados, pois,
naquele povoado, as meninas tinham cachos pretos.
Todos que passavam por ela olhavam direto para os
seus cabelos e falavam “cachos azuis”. Mas ela não
se importava, caminhava em busca de um abrigo,
uma vez que era recém-chegada àquele local.
         Bateu na primeira porta: toc, toc, toc. Uma
senhora veio atendê-la. Menina, que cachos são
esses?! Cachos Azuis tentou responder, porém, a
senhora pediu logo para ela ir embora. Um pouco
sem entender, ela continuou a busca por um abrigo.
Bateu à porta da segunda casa, mas ninguém a
atendeu. Assim, foi batendo à porta de cada casa
do povoado; entretanto as pessoas nem a
deixavam responder.
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CACHOS AZUIS
Altaci Rubim/
Kokama

BRASIL
verasinha.com/

MOÇAMBIQUE

LSM

         Já quase desistindo, viu uma casa no final da rua, uma casa pequena, com
cercas coloridas. Então, reacendeu a esperança de poder encontrar um abrigo.
Aproximou-se e bateu à porta: toc, toc, toc. Uma senhora de chapéu apareceu e
falou: “Quem é?” Cachos Azuis respondeu: “É uma menina em busca de abrigo”. A
senhora parecia sisuda, mas logo mudou seu olhar quando viu a menina e, em
seguida, tirou o chapéu.
        Cachos Azuis viu que os cabelos da senhora eram iguais aos seus. Ela pulou de
alegria e a senhora abriu um lindo sorriso.

/lsm.mazula/

Professora de Português
Língua Segunda
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CABO VERDE
Arte d'Zona

/arte_d_zona/
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Arte d'Zona tem como proposta trazer
alegria por meio das cores  à Ilha do Sal,

em Cabo Verde. Entre cores, formas
abstratas, personalidades mundiais e

locais, os moradores adoram  o projeto e
ajudam no trabalho de pintura, como é

possível ver no Instagram do projeto.

O menino não podia sair.
Assim, ganhou o mar à sua porta.
Via-o pelos cantos,
contos de sereia, encantos…
Areia na pintura,
quase escultura 
pela dança das cores. 
Doce olhar da lembrança. 
Infância.

MAR DE CORES
Rosangela P. Souza

BRASIL

sancarepresentatividade.com/
category/travessia/

rosangelasouza@gmail.com

Professora de Português
Língua Estrangeira
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De tudo despojados, lisos de quaisquer vaidades, deixámos
a Terra da Porta, sítio onde encerrámos a nossa infância.
Assim mesmo, como um estabelecimento.

Embora a ela voltemos de olhos fechados, não nos dói
saber a casa - pesada máquina, muito remendada por
gerações mais calhadas nisto da Vida do que nós -
entregue a um "agricultor wannabe".

Não:
custam-nos as laranjeiras e os limoeiros; custa-nos 
a figueira, sempre de braços pendidos em doces
oferendas; custa-nos a sombra da nespereira, 
lugar das nossas orações. 

Todas as árvores.
E qualquer árvore - como a desta varanda - 
traz o mesmo refrão:

Com esforçada laje, levantaste o chão onde os 
netos teus haveriam de aprender a caminhar.
Perdoa-lhes o desbarato aparente do teu trabalho. 

Outras árvores plantarão. Outras sombras se darão.

MACAU
Skit.Loc

/skit.loc/

/fatima.roussado
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你教我⽛⽛學語，
我伴你談笑⾵⽣。 

"Você me ensina balbuciar,
eu te acompanho a

conversar e rir."

O FUTURO
PERTENCE AOS
QUE PLANTAM

Fátima Roussado,

PORTUGAL

Professora de Português
Língua Estrangeira
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       Esgueirando-se entre as jangadas, mas
ficando ainda detrás de algumas delas, o
menino Chico ia ver Bento na capoeira. Com os
olhos arregalados e brilhantes, o garoto
acompanhava cada movimento preciso:
herança banta rasgando o ar.

       Parecia que o som dos instrumentos
preenchia as entranhas de Bento e guiava-lhe o
corpo. O menino Chico nem piscava, fitava cada
detalhe, com os olhos marejados de veneração.
Os banhistas, geralmente turistas, pausavam o
banho de mar para olhar o espetáculo.

       No jogo, era corpo gingando faceiro; na luta,
era morcego voando certeiro. Aconteceu só
uma vez, com um cabra desaforado que tentou
desafiar Bento. Só uma vez. Na beira da praia,
no meio do sol quente, Bento queria mesmo era
fazer graça e arte com os companheiros. 

       Tudo o que o menino Chico queria era gingar
como Bento. Tudo o que Bento queria era
enxergar como o menino Chico.

/AlemMar
LinguaPortuguesa

LITERATURA editorial CONTO CRÔNICA POEMA MICROCONTO MICROCRÔNICA DICA DE LIVRO ROMA

MOÇAMBIQUE
Yassmin Forte

OLHOS
MAREJADOS
Carmen Lima

BRASIL

/yassminforte_photos/

Professora de Português
Língua Estrangeira

https://www.instagram.com/yassminforte_photos/
https://www.facebook.com/AlemMarLinguaPortuguesa
https://www.facebook.com/AlemMarLinguaPortuguesa
https://www.instagram.com/yassminforte_photos/


LITERATURA editorial CONTO CRÔNICA POEMA MICROCONTO MICROCRÔNICA DICA DE LIVRO ROMA

GUINÉ-BISSAU
Serafim

dos Santos

Guia-me pelos teus olhos fitos no infinito
Ubíquo de mim e em ti adstrito
Impressionei-me com a tua força de mulher.
Na cabeça carregas o sustento do teu ser
És a rainha do ébano. De corpo perfeito!

Badjuda, filha da Guiné!
Imponente presença… De rodilha me fizeste
Ser na tua cabeça. Deste
Seu crioulo da mesma cor do chão
Arrastando como barco de papel este coração
Unido ao semblante da guerreira do leste.

9e10dejunho.blogspot.com
/ricardino.rocha

BADJUDA
Ricardino Rocha

CABO VERDE
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/serafim.dossantos.92

Professor de Português
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        Uma igreja pode ser edificada a qualquer
momento, em qualquer lugar. É preciso somente
aprender a rezar. O que é rezar? É louvar? É
agradecer? É fazer pedidos intencionais? É partilha
com os outros, mas também connosco mesmos. 

          Basta querer e crer num Deus (ou deuses), com ou sem
face, que nos apoie, que nos ofereça proteção e segurança.
A magia da oração está no poder da palavra, no poder da
linguagem que descreve mundos e cria mundos possíveis,
no intuito de criar mundos verdadeiros. 

        A magia da fé está tanto na capacidade de
acreditar, como no espírito de sacrifício. Mais
importante do que aqueles que fazemos em nome de
agradecimentos ou promessas pessoais, são aqueles
que nos fazem sair de nós mesmos e nos fazem olhar
para o outro de forma límpida, com empatia e sem
julgamentos. Afinal, que somos nós mais do que seres
humanos, graças ao desenvolvimento da nossa
segunda natureza (como diria Aristóteles)? 
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GUINÉ
EQUATORIAL

Grand
Hotel

Djibloho

REAPRENDER
A REZAR

Rita Gomes

PORTUGAL

/grandhotel
djibloho/
Baile tradicional

de Olón!

Professora de Português
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MACAU
Skit.Loc

/skit.loc/

        Há um supermercado muito procurado em
Macau, por ter quase todo tipo de produtos e bebidas,
além de bolsas e jóias para as mulheres. Esse
supermercado, pelo que vende anualmente, consegue
sempre ter produtos recentemente fabricados.

        As bebidas alcoólicas que se vendem nesse local
são das mais consumidas na Ásia, China sobretudo. O
estabelecimento fornece essas bebidas também para
Europa, América e África. As garrafas de whis são
das melhores qualidades e de marcas procuradas
mundialmente. Ainda, independentemente dos
produtos fabricados na China, vendem-se nesse
supermercado produtos de diferentes países, como
mandioca, inhame, batatas doce e do campo, feijão
europeu e africano, entre outros.

PRODUTOS DE
QUALIDADE

Abubacar Mendes

GUINÉ-BISSAU

Professor de Português
Língua Segunda

        A cada semana, de segunda à sexta-feira, distribui produtos para diferentes
mercados em Macau, África e Europa. Ali se vendem produtos em retalho e em
grosso, dependendo da quantia que o cliente precisar. As etiquetas, apesar de
estarem em chinês, podem ser lidas facilmente, pois o supermercado tem uma
máquina-leitora, que permite aos clientes saberem os preços e os nomes de todos os
produtos. Os produtos de origem africana são os mais procurados nesse
supermercado. São mais caros porque garantem que a pessoa tenha melhor saúde,
por não terem produtos químicos. 

http://www.intagram.com/skit.loc/
http://www.intagram.com/skit.loc/
https://www.instagram.com/skit.loc/


       Ali está sua imagem. De lado, de perfil. Os traços
revelam sua história: retas, curvas, representações. O que
você vê? Firmeza. É preciso ser firme. Firme nas palavras,
firme no olhar, firme na expressão. Não é rigidez, é
resistência. Ele existe. Você vê? Ele resiste. Você ouve? O quê?
Sua voz... ela soa, ela grita, ela ressoa. LUTO. Substantivo?
Não. Basta! Verbo. Ele luta. Singular? Não, ele não está só.
LUTAMOS! Sua pele, seu cabelo, seu nariz, seus olhos, seus
lábios. Ancestralidade. Identidade. Igualdade. Liberdade. Os
dedos se fecham, o braço é erguido e existe um só
movimento... Sua V-I-D-A importa?

Elohim
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UM MUR(R)O Cintia do
Nascimento
Severino

BRASIL

ANGOLA

/0elohim/

"Pessoa". Representando os direitos, devido
à indiferença na escolha de cada um e à
dificuldade de aceitação na humanidade.

Professora de
Português Língua
Estrangeira
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Paulo Nazaré
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SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

/paulonazare/

CA Ribeiro Neto

BRASIL

NOVAS REGRAS
Quem embarcar a bola, seja ao rio, às pedras,   
 à bahia ou à cidade, tem de ir buscar.

MAGISTRAL
O Príncipe encanta com mais uma jogada
magistral. Tomé não acreditou.

CHÓ-CHÓ
Todos olham para baixo, para a bola. Sem
pressa, de repente, um chó-chó sobrevoa
rasante. Todos olham pra cima, para o mundo
que é deles, não por posse, por pertencimento.

Povo tranquilo; vida frenética.
EVOLUÇÃO

/caribeironeto
Produtor Editorial

https://www.instagram.com/0elohim/
https://twitter.com/caribeironeto
https://www.instagram.com/paulonazare/
https://twitter.com/caribeironeto


MOÇAMBIQUE

Ulica
/ulica_uma/
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"Amor Próprio 2"

DESACORDO
ORTOGRÁFICO
Vários Autores
O livro Desacordo Ortográfico é
uma coletânea de exaltação das
potencialidades de uma língua
pluricêntrica. Grandes escritores do
mundo lusófono, tais como
Pepetela, Luís Fernando Veríssimo,
Gonçalo M. Tavares, Ondjaki,
oferecem-nos contos que mostram
toda a elasticidade da língua, como
ela se molda à cultura de cada país
e mostra perfeitamente como a
detentora da língua é o povo.

TRADUTOR 
DE CHUVAS
Mia Couto
O autor, conhecido por sua obra
em prosa, de vez em quando
visita o verso, mostrando incrível
diversificação. Sua qualidade lite-
rária é confirmada em poemas
que tratam de múltiplas experiên-
cias, mostrando um pouco do
olhar do escritor com a cultura
moçambicana. Nisto, o contato
entre a língua oficial e as várias
línguas primeira do país se faz
especialmente necessária.

https://www.instagram.com/ulica_uma/
https://www.instagram.com/ulica_uma/


Inu Bere
TIMOR-LESTE

/InuBereArt/
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MOÇAMBIQUE
Yassmin Forte

e-feito
Coliteral

siga:  instagram.com/efeito.coliteral/
E, para acompanhar as próximas edições,
siga:  instagram.com/efeito.coliteral/

Esta é a nossa 10ª edição.
Para ler a nona, acesse:

bit.ly/31AMQjh
E, para acompanhar as próximas edições,

EDITORAEsta é a nossa 10ª edição.
Para ler a nona, acesse:
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