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Peço permissão a todas e a todos para fazer uso de Janete, a outra 

de mim. Uma aprendiz de poeta, meio torta, de versos tortos. Peço 

permissão a mim mesma para me tomar de empréstimo.  Então, não 

se assustem. Aqui quem fala é a aprendiz de poeta. 

Façamos uma oração 

Ave vida! 

Cheia de vidas todas. 

Senhora de tudo. 

O afeto é contigo... 

E bendito é o fruto de tuas potências. 

E só vida, tudo és. 

O sangue é contigo. 

De tuas entranhas, minha existência. 

Que ela permaneça em ti. 

Em afetos e desterros. [crísticos]. 

Agora e depois. 

Amém. 

Peço permissão novamente para ler esta mensagem com o propósito 

de dizer aquele afeto que faz “a gente se sentir viver” aquele afeto 

que nos torna humano, humano capaz do impossível.  

Acostumamo-nos com as palavras. Tornamo-nos íntimos delas, de 

umas mais que outras. Outras nem ao menos lembramos. E às vezes 

nos as lembramos para esquecê-las. Suspeitamos que ora ou outra 

um sentimento estranho, porém, nobre, inflama, implode, explode. 



Este sentimento inflamado, chamemo-nos afeto.  

Nosso único talento, se é que podemos chama-lo assim. Ainda não 

fazemos conta da potência dos afetos. 

O afeto é um palavrão.  Um monstro bifronte. Traz um feto, uma 

semente na sua composição, por outro lado uma recusa convidativa 

de si mesmo, assim és um natimorto. Afeto, monstro no corpo, 

monstro na alma. Chamo a isto afetopathosfagia. Uma imagem em 

uma moldura diferente. Um pedal de órgãos, como que dentro de si 

carregasse um entrevero de transeuntes. Um tornar a vida frágil. 

O afeto é uma moldura maior. Ele envolve todas as telas de todos os 

mundos. Ele não cria modelos. Ele cria sentimentos.  “Cria, por que 

a vida ‘dói’.” Criar os afetos de todos os dias. Eis grandiosa tarefa...  

Afeto... tensão...torção... criação. Afetação. Afetofilia, Afetofagia. 

Afetopathofagia.  

Afeto fazendo a sua matéria. Ou o inquietante ar de seus múltiplos? 

Precisamos deglutir, ruminar os afetos.  Precisamos da metamorfose 

ofídica. 

E do seu soro, açúcar esta ideia. Estamos preocupados com outros 

sentimentos. Os costumeiros. Estamos todos atolados. Todos e 

todos os corpos no amor. Temos medo desse afeto, voz de sangue 

e engasgo no gargalo do mundo. 

Queremos o sentimento da Cruz, mas não vivemos o afeto de 

Cruz.Se bem soubéssemos, quereríamos o descanso dos pés de 

barro, mal queimados. Descanso dos pés pesados. Carcomidos e 

desgastados. 

Se bem vivêssemos, quereríamos os pés leves, os pés de terra, os 

pés de afeto... Os pés ‘em saída’.   Os pés que pensam, 

experimentam, fazem. Afetam. 

Afetemo-nos uns aos outros, escolha não temos, pois onde a vida 

congela, eleva-se a morte. 

Se nos afetássemos mais, decerto desvelaríamos o impossível. Não 

é preciso aprender o afeto, é preciso o afeto na gente. 



Formandos, 

É preso aos pés do diafragma que teus sonidos pulsam. 

E de lá vem o alimento que precisas. 

Afeto que faz “a gente se sentir viver”. 

Afeto, mais ainda vida. Muito mais vida que afeto. 

Tenhas, pois, vivificados mais afetos e mais vida. 

Precisarás deles para ganhar o impossível.  

 

 

Um abraço de afetos. 

Muito grata a todos. 

Janete Ferreira da Silva 

 


