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Texto e ilustração: Ayssa Lima Bastos
Temas: identidade, sensibilidade

A OBRA...
Poemas visuais caracterizados pelo cruzamento do signo verbal com o signo imagético, Aguardados, de
Ayssa Bastos, título que inaugura a coleção Vice-Verso, explora as essências das palavras em sentidos
ora como “o outro” em diálogo aberto entre os signos.
intertextualidade. Proposta original, texto provocativo, imagens que tocam a sensibilidade são algumas
das características deste livro que é uma apologia à poesia no seu estado latente: que morde, que cutuca,
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HORA DA LEITURA
Toda palavra é. Com esta certeza o leitor é convidado a apreciar um universo que se traduz em identidade a cada
frase e verso que o constitui. Ler Aguardados, portanto, transforma-se em uma grande aventura interior, na qual
o leitor é motivado a descobrir-se e a revelar-se por meio de sentimentos que lhe são próprios. Seguem algumas
dicas para iniciar essa rica experiência:
• Escolha um lugar tranquilo, em que você possa ouvir a si mesmo, seus pensamentos e inspirações...

• Faça memória de fatos marcantes da sua vida. Sinta o poder dessas memórias, da emoção presente em cada uma
delas...
• Inicie a leitura da obra e busque associar seus versos às situações que lhe são próprias...
• Como se trata de uma obra sugestiva, que necessita de um leitor entregue às suas páginas, releie cada verso e
sinta o que ele tem a lhe dizer profundamente...
• Construa você mesmo o seu poema visual:
1) Estruture o seu sentir, o seu pensar:
a) O que você deseja expressar?
b) Quais sentimentos o constituem?
2) Escreva fazendo uso de elementos gráficos ou visuais que expressem a mensagem a ser comunicada. Explore o
aspecto visual do que deseja dizer.
Traduza o que tem a dizer em imagens, pois poesia visual é isso: mensagem passada pela imagem. Privilegie a
metáfora como elemento principal do que deseja expressar.
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