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PROTÁSIO DE MORAIS 
DA  REDAÇÃO  

A Escola de Circo Leite 
de Pedras realiza hoje e 
amanhã, o espetáculo de 
encerramento da oficina 
“Sonhar não Custa Nada”. 
O espetáculo conta com 
a participação de 25 cri-
anças e adolescen-
tes da comunidade 
do bairro Lixeira 
e da Instituição 
Lar das Crian-
ças. As apresen-
tações são gra-
tuitas e ocorrem 
no Circo da Escola, 
armado na Praça Chico 
Jacaré - Rua Antônio Batista 
Belém, bairro da Lixeira – 
às 19h30.  

A peça de Circo Teatro, 
“Sonhar Não Custa Nada” 
é o resultado de seis meses 
de atividades com jovens 
entre sete e 15 anos. O 
nome do espetáculo apro-
pria-se do título famoso de 
um samba enredo, base-
ado no sonho de uma 
menina enclausurada em 

folhadoestado.com.br

ANDREZA PEREIRA 
DA REDAÇÃO  

 Hoje é dia do Poeta 
mato-grossense. Certa vez, 
entrevistando o escritor 
Aclyse de Mattos, 
perguntei a ele 
o que pensa-
va da nomen-
clatura ‘literatu-
ra regional’. E 
ele respondeu que 
o local da poesia é a 
linguagem. É da vocação 
do texto literário esgarçar os 
limites de seu próprio con-
texto de origem e ficar de pé 
diante de leitores estranhos à 

realidade no qual se formou. 
É próprio da literatura depu-
rar o real e transformá-lo em 
forma, de modo que já não 

cabe discernir no produto-
texto o que é aconteci-

do e o que é lingua-
gem. 
 O con-
texto de um autor 
não determina a 

sua obra, antes lhe 
dá matéria para a pro-

dução. O artista é atraves-
sado por aquilo que expe-
rencia e tudo isso é traba-
lhado e se torna sua cri-
ação. Nem sempre o real 
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 Dia do Poeta mato-grossense: poesia para 
exceder geografias  

POESIA 

Escola de circo tira leite de pedra 

25 
jovens par-
ticipam do 
espetáculo 

os e acaba se surpreenden-
do com o próprio potencial. 
Acabam entendendo que o 
tempo faz com que melhorem 
a cada dia”, relata Hozana.  

A Escola de Circo Leite 
de Pedra mantém uma estrei-
ta relação com as escolas 
da rede pública de ensino 
de Cuiabá, tanto para recru-
tar novos jovens interessados 
em circo, quanto para acom-
panhar o rendimento escolar 
dos participantes. “Estamos 
em constante contato com 
professores e coordenadores 
para acompanhar o rendi-
mento de cada aluno. Para 
ingressar na escola de circo 
é preciso ter notas boas, e 
para permanecer, é preciso 
manter as boas notas”, fina-
liza Hozana.  

Essa ação faz parte do 
Projeto Social desenvolvido 
pela Associação Sócio Cul-
tural Leite de Pedras em par-
ceria com o Fundo Nacio-
nal de Cultura, do Ministério 
da Cultura, além de alguns 
outros apoiadores sensíveis a 
causa.  

seu pequeno quarto de brin-
quedos onde um Elfo ou 
um príncipe encantado (a 
imaginação do expectador 
é que determinará) apare-
ce para conduzi-la para o 
fascinante mundo do circo. 

“São seus próprios brin-
quedos que ganham vida 
e tornam-se serelepes acro-
batas, intrépidos malabaris-
tas, destemidos trapezistas e 
gigantescos pernas de paus 
em cirandas encantadas”, 

explica Hozana Lima, pro-
fessora da Escola de Circo 
Leite de Pedra.  

“Muito boa a interação 
e a recepção das crianças 
participantes desse primeiro 
módulo. Elas [as crianças] 

se envolvem em atividades 
físicas e lúdicas ao mesmo 
tempo. É muito gratifican-
te acompanhar a melhora 
de cada aluno, que muitas 
vezes acha que não vai con-
seguir realizar os exercíci-

que motivou um texto pode 
ser pinçado depois que o 
processo poético é efetua-
do. O esforço literário é 
capaz de metaforizar de tal 
modo a realidade que já não 
se reconhecem contextos ou 
localidades nas páginas. A 
história e as cidades con-
taminam porque elas estão 
dentro da vida do escritor, 
mas não explicam ou resu-
mem a natureza da lingua-
gem poética, que se compre-
ende e se vale em si mesma. 

 Mato Grosso con-

taminou a produção de seus 
poetas. Aclyse de Mattos, 
por exemplo, escreveu hai-
cais sobre cajueiros. O bairro 
do porto é rebordado nos 
versos de Luciene Carvalho. 
Os pássaros, as árvores do 
Cerrado, o linguajar interio-
rano, as coisas miúdas de um 
Estado cheio de rios foram 
parar nos textos de Manoel 
de Barros. Antônio Sodré, 
o poeta da transmutácion, 
comunica em sua obra jogos 
poéticas de um dialeto local 
tão influenciado pelo espa-

nhol. 
 O Dia do Poeta 

mato-grossense é hoje por 
causa do nascimento Bene-
dito Sant’Anna da Silva 
Freire. Ele foi outro que 
retratou em seus livros os 
guris de Mato Grosso brin-
cando nas várzeas e visitou 
as águas, as artes, a realida-
de social de onde pertencia. 
E entre evasões e pertenci-
mentos, a poesia daqui se 
fez e continua se fazendo, 
dando lugar a mais obras 
que excedam geografias.  

O local da 
poesia é a 
linguagem 


